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SIKERSZTORI

Ünnepel a BEAC
Vívó, teniszező, vagy éppen sportpuskájukat kézben tartó 
bajnokok is láthatók a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 
(BEAC) 120 éves múltjának emléket állító vándorkiállí-
táson, amely az Albertfalvi Közösségi Házban nyílt meg.

A magyar sport 
egyik bölcső-
jének számító 
Budapesti Egye-
temi Atlétikai 
Clubot az Eöt-
vös Loránd Tu-
dományegyetem 
sportegyesülete 
alapította 1898. 
november 5-én. 
Vezetői, tagjai 
több sportág 
meghonosításá-
ban és népszerű-
sítésében is élen 
jártak, mintát 

adva a későbbi egyetemi sportegyesületeknek. A XI. kerületi BEAC, illetve 
a Műegyetemen szinte vele egy időben életre hívott MAFC nagyban hozzájá-
rult Újbuda nevének öregbítéséhez, több kiemelkedő sportoló indult ezekből 
a klubokból a világhír felé. – Ezzel példát mutatnak a mindenkori fiataloknak 
és az utánpótlásnak is – hangsúlyozta Hoffmann Tamás polgármester a BEAC 
– Az elsők című tárlat február 15-i megnyitóján.

A BEAC-ból fennállása óta hat olimpiai bajnok került ki – a sportlövő Pro-
kopp Sándortól a gerelyhajító Németh Angéláig (képünkön) –, számos világ- 
és Európa-bajnok, valamint több száz országos bajnok mellett. A jelenleg több 
mint 5200, zömmel egyetemista és utánpótláskorú sportolóval büszkélkedő 
klub egész évben ünnepel. – Januárban a női kosarazók osztogattak labdá-
kat egy kerületi óvodában, tavasszal emléktáblát avatnak, és egy kiadvány is 
megjelenik az Ünnepi Könyvhétre – mondta el Simon Gábor, a BEAC elnöke. 

A tizennégy helyszínre tervezett vándorkiállítás olyan kiválóságok ered-
ményein keresztül kívánja bemutatni az egyesület történetét, akik megbecsü-
lést szereztek Magyarországnak, az egyetemi sportnak, és méltán írták be 
őket „elsőkként” a sporttörténelembe. A BEAC a kezdetektől Újbudán tevé-
kenykedett, ezért kiemelten fontos volt a klub számára, hogy a történetét be-
mutató vándorkiállítás eljusson a XI. kerület lakosaihoz. Az ingyenes tárlat 
március 30-áig látható minden hétköznap az Albertfalvi Közösségi Házban.

(T. K.)

Egészséges 
Újbuda
Újbuda komoly változások előtt áll, ami a kerület egész-
ségügyi intézményrendszerét illeti, hiszen a következő 
években több milliárd forintból bővül és korszerűsödik 
a fekvő- és járóbeteg-ellátás is. A Szent Imre Oktató-
kórház 3,7 milliárd forint állami támogatásból vásárol 
új, korszerű diagnosztikai berendezéseket. Már zajla-
nak az állami és önkormányzati forrásokból megvaló-
suló Gyermek-egészségügyi Centrum és az Egynapos 
Sebészet előkészítő munkálatai, emellett új épülethez 
jut az alapellátás, a védőnői szolgálat, illetve az Újbu-
dai Szociális Szolgálat is. Nagy hatással lesz a kerület 
egészségügyi ellátására az Egészséges Budapest Prog-

ram részeként a Dobogó városrészre tervezett állami 
centrumkórház, amely 1,2 millió ember ellátásáért fe-
lel majd a fővárosban és Pest megyében. – A beruházás 
városfejlesztési szempontból is lehetőség a kerületnek 
– emelte ki Hoffmann Tamás polgármester –, elsősor-
ban a közösségi közlekedés szükségszerű bővítése mi-
att. A gyógyítást szolgáló fejlesztések mellett a kerü-
let egészségügyi stratégiájának szerves részét képezik 
a prevenciós programok, köztük az elmúlt években ko-
moly modernizáción átesett Szent Kristóf Szakrendelő-
ben megrendezett Családi Egészségnap.

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

ügyINTÉZŐ
Új rovatunk  

a mindennapi életben 
felmerülő  

gyakorlati kérdésekkel, 
foglalkozik.

Elektronikus 
ügyintézés tíz 

lépésben
4. oldal

Emlékezés a kommunizmus 
áldozataira
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba 
lépett határozatával a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapjává nyilvánította minden év 
február 25-ét. 1947-ben ezen a napon Kovács 
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 
a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen 
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcol-
ták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő 
hozzávetőleg kilenc évet töltött börtönökben 
és munkatáborokban. Szabadon engedése után 
néhány évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

A kerület idén is saját rendezvénnyel emlé-
kezett meg az áldozatokról a Magyar Politikai 
Elítéltek Közössége (PEK), a Magyar Politi-
kai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) és az ’56-
os Szövetség újbudai tagjainak részvételével. 

Az eseményen részt vett Boross Péter volt 
miniszterelnök is, aki beszédében kiemelte: 
1946-ban még élt a remény, hogy a megszálló 
csapatok elhagyják az országot, de ehelyett 
csak állandósult a politikai, társadalmi, kul-
turális elnyomás, amelynek hatásait mind 
a mai napig magán viseli a magyar társada-
lom. Németh Zsolt országgyűlési képviselő 
szerint a kommunizmus megítélése ma sem 
egységes, mi több, tovább nő az áldozatok 
száma, hiszen Észak-Koreától Venezueláig 
ma is milliók élnek elnyomó rendszerekben. 
A megemlékezésen megjelent Szabolcs At-
tila, Kelenföld és Albertfalva országgyűlési 
képviselője is.

(Újbuda)
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2018.
Újbuda Önkormányzata egész napos 
programsorozattal emlékezik meg  

az 1848–49-es forradalom  
és szabadságharc kitörésének  

170. évfordulójáról.
10–16 óra,  

Edömér utca

SIKERSZTORI

Talpra magyar!
Március 15-én este a Papp László Budapest 
Sportarénában mutatják be a forradalom 
és szabadságharc 170. évfordulójára készült 
új rockmusicalt. 

A Talpra magyar! című alkotásban közel százan lépnek 
színpadra, köztük olyan sztárok, mint Détár Enikő, Egyhá-
zi Géza, Kiss Ramóna, Oláh Ibolya, Varga Miklós, Vastag  
Tamás és Xantus Barbara. 

Szurdi Miklós, a darab rendezője Topolcsányi Laurával kö-
zösen alkotta meg a rockmusicalt, amely a szokásostól elté-
rő szemszögből mutatja meg a szabadságharcot. Az előadás 
első része 1849 első negyedévében játszódik Debrecenben. 
Miután Jellasics és Windisch-Grätz elfoglalja Pestet, a kor-
mány és a Nemzeti Színház társulata Debrecenbe menekül. 
A második felvonás már a szegedi színházban játszódik 
1849 nyarán, amikor a darab főhősei, a színészek Szegedre 
kénytelenek távozni.

Újbudai vonatkozása is van a Talpra magyar!-nak, hiszen 
két szereplője, Varga Szabolcs és Varga Vivien is a kerületi 
Petőfi Musical Stúdióban kezdte pályafutását. Először őket 
kérték fel, csak később alakult úgy, hogy édesapjuk is játszik 
a műben. Varga Miklós – akinek arcát oly sokszor láthat-
tuk már a március 15-i ünnepségeken – egy iskolaigazgatót 
alakít majd. Varga Vivien és Szabolcs a valósághoz híven 
a színpadon is ikertestvérek lesznek.

Koreográfusnak Bakó Gábort, díszlettervezőnek Báto-
nyi Györgyöt nyerték meg a szervezők. Mátyássy Szabolcs 
személyében tökéletes zeneszerzőt találtak a különleges 
történethez, – emelte ki Szurdi Miklós. Olyan rockmusicalt 
akartak megalkotni, amely hosszú távon sikeres lesz, beírja 
magát a magyar zenetörténetbe.

A 18 dalból felépülő produkciót először Budapesten lát-
hatják a nézők, de ha sikeres lesz az előadás, a népes társulat 
szívesen bemutatná Magyarország több városában is az új 
rockmusicalt, a Talpra magyart!

(D. B. S.)

Eddig soha nem látott módon köszönt be 
idén a tavasz Újbudán: március 24-én 
Tavaszváró Pikniket szervez Újbuda Ön-
kormányzata a Bikás parkban. A családi 
napon húsvéti kavalkád várja a kilátoga-
tókat, délután pedig olyan közkedvelt, 
a kerületben régi ismerősökként üdvö-
zölt előadók koncertjeit élvezheti a kö-
zönség, mint a Budapest Voices, Freddie, 
vagy éppen Charlie. 

Az új, tavaszi eseménnyel teljessé vá-
lik a szórakoztatás mellett a közösség-

építést is célzó önkormányzati sorozat, 
hiszen így már minden évszakban van 
valamilyen nagyívű szabadtéri program 
a kerületieknek. A legnagyobb szabású 
rendezvény az elmúlt években mindig 
a Bikás parki gyereknap volt; az idén 
már hétesztendős múltra visszatekintő 
esemény látogatóinak száma több ízben 
is elérte a tízezret. 

Külön kategóriát jelentenek a szabad-
téri rendezvényeken belül azok, amelyek 
az egészséges életmódot, az egészség-

megőrzést szolgálják, mint például a Ko-
paszi-gáton a Válassz Sportot Újbudán! 
vagy a Feneketlen-tó partján az Újbudai 
Egészségpart. Az egész éves program-
sorozat rendre a november 11-i Kerület 
Napján ér csúcsra. Ilyenkor az időjárás 
már kisebb esélyt ad egy jó szabadtéri 
eseményre, inkább az intimebb progra-
mok teszik mindig emlékezetessé a tény-
legesen akár egy hétig is tartó közösségi 
ünnepségeket.

(Részletek a 12–13. oldalon)

Tavaszvárás  
a Bikás parkban

Tisztelet és köszönet az időseknek
A XI. kerületben élők közel ne-
gyede hatvan év fölötti, ezért itt 
mindig kiemelt helyen szerepelt 
az időskorúak tisztelete, életmi-
nőségük támogatása. Az Újbuda 
60+ Program, a kerület idős-
barát politikájának sorvezetője 
olyan komplex rendszerré nőtte 
ki magát, amely évente átlago-
san húszezer újbudait ér el prog-
ramjaival és szolgáltatásaival, 
beleértve a kedvezménykártyát 
is. A cél az, hogy a kerület több 
mint negyvenezer idős polgára 
aktív és egészséges életet élhes-
sen, minél tovább megőrizhesse 
fizikai és mentális erőnlétét. Ez-
zel a céllal hívták életre például 
az  Egészséges és aktív időskor 
programot is, amely önkéntesek 
bevonásával kínál újfajta, embe-
ri kapcsolatokra épülő szolgálta-
tásokat. 

A kerület vezetése törekszik 
rá, hogy az időskorúak kivehes-

sék részüket az ünnepekből is. Így 
van ez a nőnap alkalmával, amikor 
az újbudai idősklubokban, közösségi 
házakban évről évre köszönti a kerü-
let vezetése a hatvan fölötti hölgye-
ket. A tulipánok mellé idén is kijártak 
a méltató szavak. Simicskó István 
honvédelmi miniszter, országgyűlési 
képviselő kiemelte: március 8-án nem 
általában a nőket, hanem az anyákat, 
nagymamákat is ünnepeljük, hiszen 
nekik köszönhetnek mindent a csalá-
dok. A mi kultúránk a nők tiszteletére 
épül, és ezt meg kell őrizni.

A tisztelet kultúrájának fontossá-
gát hangsúlyozta Hoffmann Tamás 
polgármester is, hozzátéve: lát re-
ményt arra, hogy ez a következő ge-
nerációra is továbböröklődik. A csa-
lád és a közösség lelkét a nők adják 
– mondta a polgármester –, köszön-
jük nekik, hogy aktív társadalmi 
életet élnek, és ezzel is gazdagítják 
Újbudát.

(Összeállításunk a 4–5. oldalon)

Részletek a 16. oldalon
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SIKERSZTORI

Ismét bővült 
a Gabányi 
Sportcsarnok

A Gabányi László Sportcsarnokra terve-
zett beruházások zöme már megvalósult, 
a legújabb szakaszt – az épület második 
emeletét – április elején adták át a kerület 
vezetői. 

– A sport segít a fiataloknak jellemük fejlődésében, megta-
nítja a fair play szabályait, az ellenfél iránti tiszteletre nevel, 
segíti a küzdeni akarást. Olyan tulajdonságokkal ruházza 
fel őket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valódi ember-
ré váljanak – fogalmazott köszöntőjében Simicskó István 
honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője. 
A politikus kifejtette, a sportbarát tervek megvalósulását 
a kormány mellett az önkormányzatnak is támogatnia kel-
lett, hiszen a feltételeket neki kell biztosítania. Hoffmann 
Tamás polgármester kiemelte: az elmúlt években Újbudán új 
sportlétesítményeket, futóköröket, szabadtéri edzési lehető-
ségeket alakítottak ki, sok iskolában és óvodában felújítot-
ták a sportpályákat. A Gabányi elhanyagolt épületéből évek 
hosszú munkájával valódi sportkomplexumot csináltak. 

A Hauszmann Alajos utcai sportcsarnokot 1983-ban adták 
át, először a BHG SE használta, majd a ’90-es években be-
költöztek a műegyetemisták, illetve a MAFC, amelynek férfi 
kosárlabdacsapata volt a legerősebb. A csarnokot is a MAFC 
legendás kosarasáról, a 229-szeres válogatott Gabányi Lász-
lóról nevezték el. A létesítmény 2009-ben került az önkor-
mányzat tulajdonába, nagyon rossz állapotban: az ingatlan 
beázott, elhasználódott, a műfüves pálya balesetveszélyes 
volt, így többlépcsős rekonstrukció várt az üzemeltetőre, 
az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-re. Az állagmegóvá-
son túl az évek során öltözőkkel, crossfitteremmel, sport-
eszközökkel, új műfüves pályával és parkolókkal is bő-
vült a komplexum. A teljes modernizáció nyomán ma már 
méltó helyen tudnak játszani és edzeni a sportolók, köztük 
a MAFC és a BEAC kosárlabdacsapata, valamint az OSC is. 
A most átadott közel 600 négyzetméteres emeleten konfe-
renciaterem, irodák és edzői pihenők kaptak helyet. A fel-
újítást részben tao-forrásból, részben kormányzati, valamint 
önkormányzati támogatásból finanszírozták.

(Újbuda)

Tavaszvárás  
a Bikás parkban
Első ízben rendezett Tavaszváró Pikniket Újbuda Önkormány-
zata a Bikás parkban. A más ottani eseményekhez hasonlóan 
családcentrikus piknik a hideg idő ellenére is sok érdeklődőt 
vonzott, számos foglalkozás várta a kicsiket és nagyokat. Ren-
getegen vettek részt az Újbuda-kvízjátékban és a pecsétgyűjtés-
ben, nem kevesen tudták is a választ a helytörténeti kérdésekre.

A szerencsések értékes ajándékokat, köztük sporteszközöket, 
rollereket és kerékpárokat nyerhettek, ezeket a két fővédnök, 
Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István országgyű-
lési képviselő, valamint Németh Zsolt országgyűlési képvise-
lő adta át. A gasztronómia rajongói Lázár Chef sonkakóstoló-

ján készülhettek a húsvétra. A színpadon délelőtt olyan helyi 
kötődésű előadók léptek fel, mint a Csipet Csapat együttes, 
a Karinthy Színház művészei vagy a Fele Királyság fiatal ze-
nészei. A délutáni koncertekre már tömegével jöttek a nézők, 
kerületünkön kívülről is. A tehetségkutatókból ismert Freddie 
után a Budapest Voices a cappella együttese következett, végül 
az újbudai rendezvények visszatérő sztárvendége, Charlie csi-
nált fergeteges bulit. A polgármester elmondta: jó lenne, ha ez 
a közösségformáló fesztivál minden évszakban megismétlőd-
hetne a Bikás parkban. 

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Húsvéti ünnepségek Újbudán
A hagyományokhoz híven idén is a kerületi 
iskolások által készített meglepetések tették 
emlékezetessé a húsvétot az újbudai idősklubok 
tagjai számára.

Idén négy iskolából összesen mintegy 600 kézműves alkotás 
gyűlt össze, amelyet hat idősek klubjában osztottak ki a kerület 
vezetői az önkormányzat ajándékaival együtt. 

Hoffmann Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte: 
az ilyen rendezvények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a szépkorúak vidáman töltsék szabadidejüket. – A gyerekek 
tudták, kiknek készítik a húsvéti díszeket, ami még kedvesebbé 
tette azokat – tette hozzá. Mint Molnár László alpolgármester 
rámutatott, évről évre egyre több újbudai tanuló kapcsolódik be 
a mind kreatívabb ünnepi dísztárgyak készítésébe. 

A Szent Imre Idősek Klubjában a húsvét szakrális jelentősé-
gére hívta fel a figyelmet Simicskó István országgyűlési képvi-
selő. A politikus szerint Európa megmaradásának záloga a hit 
megerősítése. A húsvét jegyében tartottak korábban családias 
rendezvényt a Fonó Budai Zeneházban is, ahol Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő a részt vevő gyerekekkel együtt díszí-
tette a tojásokat. A képviselő hangsúlyozta: a dél-budai régió 
nem véletlenül kapta a családbarát jelzőt.

(Cikkeink az 5. oldalon)

Köszöntötték  
az intézményvezetőket

2

Film készült  
Sándor György életéről

Változó szabályok, 
átgondolt beépítés

43

Művészkönyvek 
és herbárium a B32-ben
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Kócsag a tűzfalon
Júniusban avatták fel azt az alkotást, 
amely egy Bertalan Lajos utcai társasház 
tűzfalát díszíti a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) átmeneti otthonának 
tőszomszédságában. 

A Bertalan Lajos utca 16. szám alatti ház tűzfalának kifes-
tését célzó tervek közül először az önkormányzat illetékes 
osztálya választotta ki a legjobb hármat, amelyet aztán on-
line szavazásra bocsátott. Néhány nap alatt bő ötezer voks 
érkezett be, ezeknek több mint fele azt támogatta, hogy 
Zsuffa Zsanna Lídia képe kerüljön a több mint háromszáz 
négyzetméteres falra, amely kócsagot, a magyar természet-
védelem címermadarát ábrázolja.

– A projektet a Színes Város Csoport koordinálta, amely-
nek köszönhetően városszerte szépülnek a csupasz falak – 
mondta el Flór Péter, a Színes Város Csoport főtitkára. – 
Ilyen falfestések 2009 óta zajlanak Budapesten, a MOME-n 
indított tűzfalfestéskurzus is ezt támogatta – tette hozzá 
Vargha Balázs, a kurzus és a tanszék vezetője. A féléves 
szemináriumon a ti-
zennégy fős csapatnak 
környezetvédelmi té-
májú terveket kellett 
készítenie.

A falfestési akciót 8 
millió forinttal támo-
gatta a fővárosi önkor-
mányzat. Szalay-Bob-
rovniczky Alexandra 
főpolgármester-helyet-
tes a kép avatóján ki-
emelte: a projekt célja 
nemcsak a városszépí-
tés, hanem a közösség-
építés is; ezt sikerült 
elérni, hiszen a szava-
zás összehozta a ha-
sonló érdeklődésű em-
bereket.

– Bár Újbudán kevés tűzfal található, örömteli, hogy 
ez most az egyetemi városrész éke lett – hangsúlyozta 
az avatón Hoffmann Tamás polgármester. Hozzátette: nem 
ez lesz az utolsó tűzfalfestmény a kerületben, hiszen folynak 
az egyeztetések a Színes Város csapatával egy újabb alko-
tásról.

(T. K.)
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Kócsag a tűzfalon

Júniusban avatták fel azt az alkotást, 

amely egy Bertalan Lajos utcai társasház 

tűzfalát díszíti a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem (MOME) átmeneti otthonának 

tőszomszédságában. 

A Bertalan Lajos utca 16. szám alatti ház tűzfalának kifes-

tését célzó tervek közül először az önkormányzat illetékes 

osztálya választotta ki a legjobb hármat, amelyet aztán on-

line szavazásra bocsátott. Néhány nap alatt bő ötezer voks 

érkezett be, ezeknek több mint fele azt támogatta, hogy 

Zsuffa Zsanna Lídia képe kerüljön a több mint háromszáz 

négyzetméteres falra, amely kócsagot, a magyar természet-

védelem címermadarát ábrázolja.

– A projektet a Színes Város Csoport koordinálta, amely-

nek köszönhetően városszerte szépülnek a csupasz falak – 

mondta el Flór Péter, a Színes Város Csoport főtitkára. – 

Ilyen falfestések 2009 óta zajlanak Budapesten, a MOME-n 

indított tűzfalfestéskurzus is ezt támogatta – tette hozzá 

Vargha Balázs, a kurzus és a tanszék vezetője. A féléves 

szemináriumon a ti-

zennégy fős csapatnak 

környezetvédelmi té-

májú terveket kellett 

készítenie.

A falfestési akciót 8 

millió forinttal támo-

gatta a fővárosi önkor-

mányzat. Szalay-Bob-

rovniczky Alexandra 

főpolgármester-helyet-

tes a kép avatóján ki-

emelte: a projekt célja 

nemcsak a városszépí-

tés, hanem a közösség-

építés is; ezt sikerült 

elérni, hiszen a szava-

zás összehozta a ha-

sonló érdeklődésű em-

bereket.
– Bár Újbudán kevés tűzfal található, örömteli, hogy 

ez most az egyetemi városrész éke lett – hangsúlyozta 

az avatón Hoffmann Tamás polgármester. Hozzátette: nem 

ez lesz az utolsó tűzfalfestmény a kerületben, hiszen folynak 

az egyeztetések a Színes Város csapatával egy újabb alko-

tásról.

(T. K.)

Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás Napján

2

Fekete Párduc  

a Bikás parkban

Piknik két részben  

a Gárdonyi téren

8
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Ünnepi Könyvhét  

– interjú Vásáry Tamással
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Bajnok  

és NB I-es a BME 

futsalcsapata

Telt ház előtt győzött a Gabányi László 

Sportcsarnokban a Rubeola elleni vissza-

vágón a műegyetemi futsalgárda, amely 

ezzel NB II-es bajnoki címét és a feljutást is 

megünnepelhette.

A BME-BT FC az utolsó fordulóig nyílt küzdelemben nyerte 

meg a futsal NB II nyugati csoportját, és a keleti csoport 

győztesével, a Rubeola FC Csömörrel játszott osztályozót 

az NB I-be jutásért. A május 28-i csömöri mérkőzés 1-1-es 

döntetlennel zárult, a BME így nyugodtabban várhatta a jú-

nius 4-i újbudai visszavágót. A Gabányi László Sportcsar-

nokban a téthez méltó tömeg gyűlt össze, a fordulatos mér-

kőzés hajrájában alakult ki a 2-1-es végeredmény, a BME 

javára. A következő szezonban már az NB I-ben játszhat 

Szabó Zoltán vezetőedző csapata.

Huszár Viktor, a BME-BT FC elnöke elégedett volt a mér-

kőzés után. – Úgy gondolom, méltón képviseljük a BME 25 

ezer diákját és Újbudát mind hazai, mind nemzetközi szin-

ten. Az NB I-be feljutás az idei szereplésünk megkoronázása 

a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája, a Budapest Egyetemi 

Futsal Bajnokság vagy a MEFOB-trófeák elhódítása után. 

Köszönettel tartozunk segítőinknek és szurkolóinknak, úgy 

egyetemünktől, mint Újbuda Önkormányzatától olyan tá-

mogatást kapunk, ami lehetővé teszi a nyugodt és sikeres 

munkát – fejtette ki a klubelnök. (Újbuda)

Újbuda aktívan segíti az iskolákat

Ezrek vettek részt  

a diákolimpián

Most ért véget a második tan-

év azóta, hogy az iskolák állami 

fenntartásba kerültek, de Újbuda 

Önkormányzata továbbra is tevé-

keny részese az intézményekben 

zajló tanulmányi és sportverse-

nyeknek, eseményeknek. A te-

hetséggondozásban nagy szere-

pet vállal az Újbudai Pedagógiai 

Iroda, amely az idei tanévben 39 

versenyt szervezett közel 3400 

tanuló részvételével. – A diákok 

és tanárok budapesti szinten is 

jól szerepelnek a megmérette-

téseken – emeli ki a lapunknak 

adott interjúban Molnár László 

oktatásért felelős alpolgármester. 

A versenyek között volt tantárgyi 

és tematikus, iskolán belüli, illet-

ve szabadtéri vetélkedő is. Nyá-

ron a soltvadkerti tehetségtáborba 

várja a legjobb diákokat az önkor-

mányzat, amely a hagyományos 

kamaraerdei esten is köszöntötte 

a pedagógusokat.

A kerület az intézményfejlesz-

tésekből is kiveszi részét, bele-

értve a sportlétesítmények meg-

újítását, és hosszú távú koncepció 

kidolgozásával hozzájárul ahhoz 

is, hogy a kerület lakosságának 

növekedésével lépést tartson 

a férőhelyek száma. Az újbudai 

általános iskolákban a követ-

kező tanévre is több helyen volt 

erős túljelentkezés, de a lakóhely 

szerinti körzeti intézményekben 

mindenki elkezdheti a tanulást.

A középiskolákba is a lehetsé-

gesnél többen szerettek volna be-

jutni – akiknek ez nem sikerült, 

az augusztus végén lezáruló rend-

kívüli felvételin célozhatják meg 

a betöltetlen férőhelyeket.

(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Befejeződött az egész 

tanévben zajló kerületi 

diákolimpia, a díjátadót 

az önkormányzat díszter-

mében rendezték meg. Újbuda 

a korábbi évekhez hason-

lóan mind az eredmények, 

mind a résztvevők számát 

tekintve kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtott a 2017/2018-as 

sportversenyeken.

A hónapokig tartó megmérettetésen 

szinte minden sportágban indultak 

a kerületiek, az atlétikától kezdve a ko-

sárlabdán át a korcsolyáig. – A diákok 

a 180 tanítási napból 155 napon át, 25 

sportágban, 132 versenyszámban mér-

ték össze tudásukat. Az iskolai bajnok-

ságokra 7310 fő regisztrált – foglalta 

össze Hoffmann Tamás polgármester, 

aki arra is emlékeztetett, hogy a mozgás 

ösztönzésére számos beruházás valósult 

meg az elmúlt években. Simicskó Ist-

ván, Újbuda országgyűlési képviselője 

a pedagógusok elkötelezett munkájával 

és a kormány sportbarát intézkedéseivel 

magyarázta a versenyek népszerűségét. 

Hozzátette: a sport a gyerekeket az élet-

re neveli, megtanulják, hogyan kell 

küzdeniük, kitartaniuk, feldolgozniuk 

az esetleges kudarcot.

Idén a legnépszerűbb csapatsportok 

a labdarúgás, a röplabda, a kosárlab-

da és az atlétika voltak, míg az egyéni 

sportágak közül mezei futásban, úszás-

ban, atlétikában, tájfutásban és sakk-

ban indultak legtöbben. Az általános 

iskolák összesített eredménye alapján 

az Újbudai Ádám Jenő Általános Isko-

la, a középiskolák között a Szent Margit 

Gimnázium volt a legeredményesebb, 

a legtöbb versenyre a Gazdagrét–Török-

ugrató Általános Iskola, valamint az Új-

budai Széchenyi István Szakgimnázium 

regisztrált.A diákolimpia díjkiosztó ünnepségén 

egyénileg is jutalmazták a legtöbb pon-

tot szerző vagy a legtechnikásabb spor-

tolókat; különdíjat 45 tanuló vehetett át. 

Az elismerések átadásában részt vett 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, Újbu-

da jegyzője, Molnár László alpolgármes-

ter, Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, va-

lamint a cég szakmai vezetője, Horváth 

Gábor kétszeres olimpiai és háromszo-

ros világbajnok kajakozó is. (Újbuda)

PÁLYÁZAT  

AZ OTTLIK-KERTRE

3. OLDAL

Csigó Lászl
ó fotója

AZ ÚJBUDA 

ÚJSÁG 

KÖVETKEZŐ 

SZÁMA 

AUGUSZTUS  

15-ÉN  

JELENIK MEG

Több a férőhely  

az óvodákban

Az újbudai óvodákban és bölcsődékben közel ötezer gyermek-

ről gondoskodnak, amiben a mindennapi felügyelet és a cso-

portos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt kap a differenciált 

fejlesztés is. A kerületi nevelési intézmények fejlesztése kap-

csán Molnár László oktatásért és nevelésért felelős alpolgár-

mester kiemelte: az óvodákban van elég férőhely, minden újbu-

dai gyermeket fogadni tudnak. A bölcsődei helyek számában is 

az országos átlag fölött van Újbuda, bár kisebb várakozási idő 

előfordulhat.

Az önkormányzat rendszeresen felülvizsgálja köznevelési 

koncepcióját, a férőhely-kapacitások módosításánál figyelem-

be veszik az ingatlanberuházásokat is. Az intézményeket fo-

lyamatosan bővítik és korszerűsítik, a Gazdagréti Óvodában 

például 120-szal több férőhely és négy új csoportszoba lesz, 

a Bóbita Bölcsődében pedig játszószobát alakítanak ki, ame-

lyet akár rövid időre is igénybe lehet venni. Az óvodai rendszer 

átalakulásának szerves része a modern megoldások használa-

ta: a honlapok megújulása mellett idén júniustól elektronikus 

„menzakártya” segíti és egyszerűsíti az étkeztetés adminiszt-

rációját. A most véget érő nevelési évről óvodapedagógusok 

számoltak be lapunknak, kiemelve, hogy minden gyermeknél 

egyénileg követik képességei fejlődését, és annak megfelelően 

javasolják az iskola megkezdését.
(Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Elismerés az egészségügyi dolgozóknak

Kétszáz esztendeje, július 1-jén szüle-

tett Semmelweis Ignác. A születésnap-

hoz kapcsolódóan köszöntik Magyar-

országon a kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó egészségügyi dolgozókat. 

A Szent Imre Egyetemi Oktatókór-

házban június 28-án ünnepelték meg 

a Semmelweis-napot. Ebből az alka-

lomból elismeréseket, kinevezéseket 

adott át az intézmény munkatársainak 

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és Bedros J. Róbert, 

a kórház főigazgatója.

Gulyás Gergely biztosította a kerü-

letünkben működő kórház dolgozóit, 

hogy a kormány folytatja az egészség-

ügy fejlesztését. A miniszter elmond-

ta: a következő években tovább emelik 

a béreket és javítanak a munkakörül-

ményeken. Kiemelte, hogy az Egész-

séges Budapest Program részeként 

több beruházás is lesz a fővárosban. 

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy eb-

ben a szektorban különösen jellemző 

a verseny Európában, és megköszönte 

a kórházi dolgozóknak, hogy bár kül-

földön magasabb fizetést kapnának, 

mégis Magyarországon maradnak.

A Szent Imre Kórház főigazgatója, 

a dél-budai centrumkórház kialakítá-

sát irányító miniszterelnöki megbízott, 

Bedros J. Róbert arról is beszélt, hogy 

az intézményben stabilizálódott a gaz-

dálkodás, és köszönetet mondott mun-

katársainak, hogy az elmúlt években 

ez lett az ország egyik legjobb kórhá-

za. A főigazgató rendkívül fontosnak 

nevezte, hogy a kormány kiemelt prog-

ramként kezeli a hamarosan megvaló-

suló Dél-Budai Egészségcentrumot, 

amelynek szakmai bázisát a Szent 

Imre Kórház adja.

Az eseményen adták át a főorvosi, 

adjunktusi kinevezéseket is, és a leg-

jobb kollektívákat is díjazták. A fő-

igazgató tolmácsolta Kásler Miklós jó-

kívánságait is, az emberi erőforrások 

minisztere a kórház két dolgozóját tün-

tette ki az ünnep alkalmából. 

(Cikkünk az újbudai  

Semmelweis-napról a 3. oldalon)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és Bedros J. Róbert, 

a Szent Imre kórház főigazgatója
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Elismerés az egészségügyi dolgozóknak
Kétszáz esztendeje, július 1-jén szüle-
tett Semmelweis Ignác. A születésnap-
hoz kapcsolódóan köszöntik Magyar-
országon a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó egészségügyi dolgozókat. 
A Szent Imre Egyetemi Oktatókór-
házban június 28-án ünnepelték meg 
a Semmelweis-napot. Ebből az alka-
lomból elismeréseket, kinevezéseket 
adott át az intézmény munkatársainak 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és Bedros J. Róbert, 
a kórház főigazgatója.

Gulyás Gergely biztosította a kerü-
letünkben működő kórház dolgozóit, 
hogy a kormány folytatja az egészség-
ügy fejlesztését. A miniszter elmond-

ta: a következő években tovább emelik 
a béreket és javítanak a munkakörül-
ményeken. Kiemelte, hogy az Egész-
séges Budapest Program részeként 
több beruházás is lesz a fővárosban. 
Gulyás Gergely kitért arra is, hogy eb-
ben a szektorban különösen jellemző 
a verseny Európában, és megköszönte 
a kórházi dolgozóknak, hogy bár kül-
földön magasabb fizetést kapnának, 
mégis Magyarországon maradnak.

A Szent Imre Kórház főigazgatója, 
a dél-budai centrumkórház kialakítá-
sát irányító miniszterelnöki megbízott, 
Bedros J. Róbert arról is beszélt, hogy 
az intézményben stabilizálódott a gaz-
dálkodás, és köszönetet mondott mun-

katársainak, hogy az elmúlt években 
ez lett az ország egyik legjobb kórhá-
za. A főigazgató rendkívül fontosnak 
nevezte, hogy a kormány kiemelt prog-
ramként kezeli a hamarosan megvaló-
suló Dél-Budai Egészségcentrumot, 
amelynek szakmai bázisát a Szent 
Imre Kórház adja.

Az eseményen adták át a főorvosi, 
adjunktusi kinevezéseket is, és a leg-
jobb kollektívákat is díjazták. A fő-
igazgató tolmácsolta Kásler Miklós jó-
kívánságait is, az emberi erőforrások 
minisztere a kórház két dolgozóját tün-
tette ki az ünnep alkalmából. 

(Cikkünk az újbudai  
Semmelweis-napról a 3. oldalon)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és Bedros J. Róbert, 
a Szent Imre kórház főigazgatója
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Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 
kerületi 

megemlékezéseire

2018. október 19. (péntek)

11.00 Koszorúzás  
a szent Imre Kórházban

(1115 bp., tétényi út 12–16.)

beszédet mond:  
Csernus LászLó 
önkormányzati képviselő

12.00 Koszorúzás 
az oKtóber 

huszonharmadIKa 
utCaI emLéKtábLánáL
(1117 bp., október huszonharmadika utca  

–Kőrösy József utca sarka)
beszédet mond:  

dr. moLnár LászLó 
alpolgármester

2018. október 22. (hétfő)

16.00 megemLéKezés 
az 1956-os harCoKróL 

sChwéger tamás 
emléKtábláJánál

(1114 bp., bartók béla út 76.)
beszédet mond:  

gyorgyevICs mIKLós  
önkormányzati képviselő

17.00 megemLéKezés  
a mórICz zsIgmond 

KÖrtéren a gombánáL
beszédet mond:  

dr. sImICsKó István 
kormánybiztos, Újbuda országgyűlési 

képviselője, továbbá  
dr. hoffmann tamás,  

újbuda polgármestere

2018. október 23. (kedd)

19.00 mozart: requIem
a forradalom és szabadságharc  

áldozatainak emlékezetére  
a Ciszterci szent Imre-templomban

(1114 bp., villányi út 25.)
darázs renáta,  

nagy bernadett, megyesI 
zoLtán, Cser KrIsztIán,  

ars nova saCra Kórus
(művészeti vezető:  

répássy dénes), anIma 
musICae KamarazeneKar  

(művészeti vezető:  
g. horváth LászLó)  

vezényel: CsányI tamás

dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Kérjük, hogy koszorúzási szándékát minden 
esetben szíveskedjék jelezni  

a domok.viki@ujbuda.hu címen,  
a koszorúzó szervezet és a koszorút elhelyező 

személy, valamint a koszorúzási helyszín 
megjelölésével 2018. október 17-éig.

Sikeres korszak előtt  
a főváros

2

Új kötetén dolgozik  
az új díszpolgár

Gyerekbarát sportpálya  
Szentimrevárosban

53

Ajándék – El Kazovszkij 
a B32 Galériában

13
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Újbudai tehetségkutató a legkisebbeknek
Második alkalommal rendezték 
meg idén az Újbudai Junior Ki 
Mit Tud vetélkedőt a Gazdagréti 
Közösségi Házban. Az első 2016-
ban volt ugyanitt, és mindkét alka-
lommal igazi tehetségek mutatták 
meg képességeiket. A szervezők 
szerint rendkívül fontos, hogy 
újabb és újabb kerületi előadó-, 
illetve alkotóművész palánták 
tűnhessenek fel, ezért 2020-ban is 
szeretnék megtartani a versenyt.

A Junior Ki Mit Tud ötletét a hagyományosan 
kétévente megrendezett Szenior Ki Mit Tud 
Fesztivál adta. Utóbbin a hatvan év felettiek 
mérhetik össze képességeiket, a fiataloknak 
azonban 2016-ig nem volt ilyenre lehetőségük 
a kerületben. Ezért döntött akkor úgy a Köz-
Pont Kft., hogy hagyományteremtő céllal a ke-
rület iskolásait is megversenyezteti. A szer-
vezők szándéka az volt, hogy a gyerekeket 
képességeik, adottságaik ápolására, fejleszté-

sére buzdítsák. – Úgy véltük, egy tehetségku-
tató ehhez megfelelő inspirációt és motivációt 
jelenthet – elevenítette fel Tóthné Vonsik Vivi-
en ötletgazda, a verseny főszervezője.

Az idén októberben és novemberben lebo-
nyolított vetélkedő „sorvezetője” a két évvel 
ezelőtti esemény volt, a megmérettetésen hat 
és húsz év közöttiek indulhattak. Az előadómű-
vészeti produkciókat (vers- és prózamondás, 
ének, tánc) szakértő zsűri előtt adták elő, 
mindenki egy-egy rövid műsorral léphetett 
a Gazdagréti Közösségi Ház színpadára. Idén 
volt olyan leendő költő-színész, aki saját mű-
vével lépett fel, mások neves írók munkáját 
adták elő, és akadt, aki az egész közönséget 
megnevettette. Mint Nagy Petra, aki Nógrádi 
Gábor Denevér című versével első helyezést 
nyert kategóriájában. A reménybeli színész 
lapunknak elmondta: már korábban is szép 
eredményeket ért el versmondással, nemcsak 
a szereplést élvezi, de szereti a verstanulás fo-
lyamatát és az olvasást is.

A zsűri külön értékelte, ha a produkció Gaz-
dagrétről, illetve Újbudáról szólt. A grémi-

um egyik tagja, Ivancsics Ilona színművész,  
a Szomszédok című teleregény egykori Jutkája 
úgy fogalmazott: a tehetség mellett minden 
színészpalántát az vezérel, hogy szereti, amit 

csinál. Az ő szívéhez a színház áll közelebb, 
amely sokkal „élőbb kapcsolatot tart fenn 
a közönséggel”, mint a filmművészet.

(Folytatás a 15. oldalon)

5. oldal

Ünnepi hangulatban

Idén is életre kelnek Újbudán az adventi időszak tradí ciói, 
így a kerület lakói és az itteni eseményekre ellátogatók 
a várakozás hangulatában készülődhetnek a karácsonyra. 
A kerületi közösségi házak, valamint a helyi programok-
hoz csatlakozó iskolák színes kínálatában a zenés-táncos 
műsorokat, gyermekszínházi előadásokat sok helyen kísé-

rik kézműves foglalkozások, gyerekeknek szóló események 
és az ünnephez illő finomságok is. Van, ahol adventi vásárt 
is tartanak, de a legtöbb érdeklődőt a Kőrösy József utcai ha-
gyományos központi helyszínre várják a szervezők. Advent 
első vasárnapján, december 2-án a Bárdos Lajos iskola gyer-
mekkórusának karácsonyi koncertje után Hoffmann Tamás 

polgármester kapcsolja fel a dísz-
kivilágítást, majd ökumenikus 
áldással kísért gyertyagyújtással 
folytatódik az ünnepség. A sétá-
lóutcában egészen december 24-
éig tart a vásár, amely nemcsak 
a különleges, egyedi meglepeté-
sek beszerzésére és ínyencségek 
kóstolására teremt lehetőséget, 
hanem adakozásra is. A vásár 
helyszínén több szervezet gyűjt 
majd adományokat, illetve árusít 
jótékony célra karácsonyi aján-
déknak is beillő tárgyakat. Ki-
veszik a részüket az adományok 
gyűjtéséből egyes közösségi há-
zak, illetve a kerületben működő 
egyházi szervezetek is.

Az Újbudán élő időskorúaknak 
idén is megszervezi az önkor-
mányzat a hagyományos Idősek 
Karácsonyát december 19-én, hat 
helyszínen. A kerület forgalmas 
csomópontjainak ünnepi kivilá-
gítása, valamint a közterületek-
re állított díszes karácsonyfák is 
szépítik az előkészületek napjait. 
A Szent Imre-templom mellett 
pedig ismét felállítják azt a kül-
téri betlehemet, amelyet az ön-
kormányzat támogatásával ké-
szítettek el három évvel ezelőtt 

kerületi művészek. Akik az ünnepi időszakban is szeret-
nének sportolni, ezen a télen is két helyszínen korcsolyáz-
hatnak ingyenesen. A Kőrösy József utca mellett december 
1-jétől, a Bikás parkban pedig december 15-étől fogadja jég-
pálya a mozgásra vágyókat.

(Adventi cikkeink a 9–11. és a 18. oldalon)

A Junior Ki Mit Tud  
díjazott alkotóművészei

2019

I. Miért érdemes az Újbuda Média felületein hirdetni?
•	 Mert	a	XI.	kerület	hivatalos	Újságában,	Televíziójában	a	Megrendelő	üzenete		

hatékonyan	eljut	a	célközönséghez	
•	 Az	Újbuda	Újság,	Újbuda	TV	rendkívül	nagy	népszerűségnek	örvend	a	XI.	kerület	lakóinak	körében,	

mivel	a	cikkek,	rovatok,	műsorok	mind-mind	a	kerületben	élő	emberekről	és	emberekhez	szólnak
•	 Újságunk	és	Televíziónk	egy	már	jól	megszokott	színvonalat	képvisel,		

így	a	Megrendelő	hirdetése	egy	igényes,	profi	környezetben	jelenik	meg.	

II. Hány embert lehet elérni?
 ÚJSÁG	 TV	 WEB
	 80	000	példányszám	 40	000	bekötött	lakás	 Napi	6	000	egyedi	látogató

III. Milyen felületekben lehet gondolkodni?
•	 Keretes	újság	hirdetés
•	 Fizetett	PR	cikk	az	újságban
•	 Apróhirdetés	az	újságban
•	 Képújság	a	televízióban
•	 Reklám	spot	a	televízióban
•	 Fizetett	interjú	és	stúdióbeszélgetés
•	 Műsor	szponzoráció	a	televízióban
•	 Rendezvényeken	való	megjelenés	



IV. Újbuda Újság hirdetési feltételei
•  IV.1. Újbuda Újság hivatalos méretei: 

•  IV.2. Leadás formája:
A hirdetéseket az alábbi formátumokban tudjuk fogadni:
Minden esetben 300 Dpi felbontással, vágójelek és egyéb nyomdai jelek nélkül.
•	 vektoros rajzolóprogramokból (Illustrator, CorelDraw, stb.): PDF (Press Quality), EPS, TIF;
•	 kiadványszerkesztő programokból (InDesign, stb.):  PDF (Press Quality);
•	 képszerkesztő programokból (Photoshop, Photostyler stb.): TIF (LZW tömörítéssel), JPG (nem progresszív),  

  kompozit EPS (CMYK színmódban) 
Nem	kész	hirdetések	leadása	esetén	a	kiadó	által	megbízott	nyomdai	előkészítőben	a	hirdetéseket	a	megrendelt	hirdetés	
listaárának	15%-áért	készítik	el.	Az	ehhez	szükséges	szöveges	és	képi	anyagokat,	az	elkészítésre	vonatkozó	egyértelmű	
kéréseket	ugyancsak	e-mailen	vagy	CD-n	fogadjuk.	A	hirdetés	elkészítését	közvetlenül	kell	megrendelni	és	úgy	is	kell	fizetni,	
külön	számla	ellenében.	Szövegek,	fotók	leadásakor	a	szövegeket	word	formátumban	e-mailen,	a	fotókat	pedig	eredeti	
formában,	nyomdai	feldolgozásra	alkalmas	felbontásban	(300	dpi)	és	méretben	(minimum	500	kB),	képfájlban	fogadjuk.
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1/8 oldal fekvő 
143.990 Ft+áfa

méret:  
137,5x102,5 mm

1/64 oldal  
29.728 Ft+áfa

méret:  
66x24,5mm

1/12 oldal álló 
107.690 Ft+áfa

méret:  
90x102,5 mm

1/16 oldal álló 
87.285 Ft+áfa

méret:  
66x102,5 mm

1/32 oldal fekvő 
49.335 Ft+áfa 

méret:  
66x49mm

1/3 oldal fekvő 
309.750 Ft+áfa

méret:  
280x138 mm

1/2 oldal fekvő 
425.250 Ft+áfa

méret:  
280x210 mm

1/2 oldal álló 
425.250 Ft+áfa

méret:  
137,5x425 mm

1/1 oldal  
834.750 Ft+áfa

méret:  
280x425 mm

Panoráma oldal
méret:  

587x425 mm

1/8 oldal szalag 
143.990 Ft+áfa

méret:  
280x49 mm

1/4 oldal szalag 
247.500 Ft+áfa

méret:  
280x102,5 mm

1/4 oldal álló II. 
247.500 Ft+áfa

méret:  
66x425 mm

1/3 oldal álló 
309.750 Ft+áfa

méret:  
90x425 mm

1/4 oldal álló I. 
247.500 Ft+áfa

méret:  
137,5x210 mm

1/6 oldal álló  
211.750 Ft+áfa

méret:  
90x210 mm
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1/8 oldal álló 
143.990 Ft+áfa

méret:  
90x156,5 mm
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• IV.3. Újbuda Újság tervezett megjelenései (2019):

LAPsZÁM hIvATALos MEgRENDELÉsI TÉNyLEgEs 
 MEgJELENÉs hATÁRIDő ANyAgLEADÁs
UB 01  január 16. január 8. kedd január 9. szerda
UB 02 január 30. január 22. kedd január 23. szerda
UB 03 február 13. február 5. kedd február 6. szerda
UB 04 február 27. február 19. kedd február 20. szerda
UB 05 március 13.   március 5. kedd március 6. kedd
UB 06 március 27. március 19. kedd március 20. szerda
UB 07 április 10. április 2. kedd április 3. szerda
UB 08 április 24. április 16. kedd április 17. szerda
UB 09–10 május 8.  április 30. kedd április 30. szerda
UB 11 május 22.  május 14. kedd május 15. szerda
UB 12  június 5.   május 28. kedd május 29. szerda
UB 13  június 19.  június 11.  kedd június 12.  szerda
UB 14  július 3. június 25. kedd június 26. szerda
UB 15  augusztus 14.  augusztus 6. kedd augusztus 7. szerda
UB 16 augusztus 28.   augusztus 16. péntek augusztus 21. szerda
UB 17  szeptember 11.  szeptember 3. kedd szeptember 4. szerda
UB 18  szeptember 25.  szeptember 17. kedd szeptember 18. szerda
UB 19  október 9. október 1. kedd október 2. szerda
UB 20–21  október 23. október 15. kedd október 16. szerda
UB 22  november 6. október 29. kedd október 30. szerda
UB 23 november 20.  november 12. kedd november 13. szerda
UB 24 december 4. november 26. kedd december 27. szerda

UB 25 december 18. december 10. kedd december 11. szerda
A szerkesztőség a 2019. évi megjelenések változtatására, továbbá az árváltozásra fenntartja a jogot!

AjánlAtkérés: marketing@ujbuda.hu
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• IV.04. Kedvezmények:

• Csomagkedvezmény:
Az	Újbuda	Újság	hirdetési	felületeinek	és	az	Újbuda	Televízió	képújság,	reklám	spot,	fizetett	
interjú,	stúdióbeszélgetés	vagy	műsor	szponzoráció	egyidejű	megrendelése	esetén		
20%	kedvezményt	biztosítunk	a	televíziós	felület	árából.	

• Egyedi	kedvezményeinkkel	kapcsolatban	munkatársaink	készséggel	tájékoztatják.

V. Újbuda Televízió

Az	Újbuda	Tv	a	főváros	legnagyobb	lélekszámú	kerületének,	egyben	az	ország	ötödik	leg-
nagyobb	önkormányzatának	a	közösségi	televíziója.	Műsorai	a	UPC	Magyarország	kábel-
hálózatán	keresztül	érhetőek	el.	

Megjelenési	lehetőségek:
•	 Alap	30	másodperces	reklám	spot	sugárzásunk	1	hétre	15.000	Ft+áfa,	1	hónapra	pedig	

40.000	Ft+áfa.	

•	 PR	film	esetében	maximum	120	másodperc	terjedelemmel	1	hétre	30.000	Ft+áfa,		
1	hónapra	pedig	100.000	Ft+áfa	a	sugárzási	költség.		

•	 Képújsághirdetés	4	hétre,	egy	képernyőre	8000	Ft+áfa.

  AjánLAtKérés: 
marketing@ujbuda.hu


