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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?
Az Újbuda Újság 80 000 példányszámban jelenik meg.

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

K E L E N F Ö L D | Ő R M E ZŐ | G A Z DAG R É T | A L B E R T FA LVA | K E L E N VÖ LG Y | L ÁG YM Á N YO S | S A S A D - S A S H EG Y | G E L L É R T H EG Y | S Z E N T I M R E VÁ R O S

xxvIII. évfolyam 23. szám 2018. november 28. • www.ujbuda.hu

l
5. ol da

A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA
K E L E N F Ö L D | Ő R M E ZŐ | G A Z DAG R É T | A L B E R T FA LVA | K E L E N VÖ LG Y | L ÁG YM Á N YO S | S A S A D - S A S H EG Y | G E L L É R T H EG Y | S Z E N T I M R E VÁ R O S

1956

xxvIII. évfolyam 19. szám 2018. október 17. Sikeres
• www.ujbuda.hu
korszak előtt

a főváros

A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Új kötetén dolgozik
az új díszpolgár

2

Gyerekbarát sportpálya
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Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom
és szabadságharc
kerületi
megemlékezéseire

A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

2018.

2018. október 19. (péntek)
11.00 Koszorúzás
a szent Imre Kórházban

Újbuda Önkormányzata egész napos
programsorozattal emlékezik meg
az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc kitörésének
170. évfordulójáról.

(1115 bp., tétényi út 12–16.)

beszédet mond:

Csernus LászLó

önkormányzati képviselő

10–16 óra,
Edömér utca

Részletek a 16. oldalon

Tavaszvárás
a Bikás parkban

Eddig soha nem látott módon köszönt be
idén a tavasz Újbudán: március 24-én
Tavaszváró Pikniket szervez Újbuda Önkormányzata a Bikás parkban. A családi
napon húsvéti kavalkád várja a kilátogatókat, délután pedig olyan közkedvelt,
a kerületben régi ismerősökként üdvözölt előadók koncertjeit élvezheti a közönség, mint a Budapest Voices, Freddie,
vagy éppen Charlie.
Az új, tavaszi eseménnyel teljessé válik 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 szabadtéri rendezvényeken belül azok, amelyek
az egészséges életmódot, az egészség-

megőrzést szolgálják, mint például a Kopaszi-gáton a Válassz Sportot Újbudán!
vagy a Feneketlen-tó partján az Újbudai
Egészségpart. Az egész éves programsorozat rendre a november 11-i Kerület
Napján ér csúcsra. Ilyenkor az időjárás
már kisebb esélyt ad egy jó szabadtéri
eseményre, inkább az intimebb programok teszik mindig emlékezetessé a ténylegesen akár egy hétig is tartó közösségi
ünnepségeket.
(Részletek a 12–13. oldalon)

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, Egyházi Géza, Kiss Ramóna, Oláh Ibolya, Varga Miklós, Vastag
Tamás és Xantus Barbara.
Szurdi Miklós, a darab rendezője Topolcsányi Laurával közösen alkotta meg a rockmusicalt, amely a szokásostól eltérő szemszögből mutatja meg a szabadságharcot. Az előadás
első része 1849 első negyedévében játszódik Debrecenben.
Miután Jellasics és Windisch-Grätz elfoglalja Pestet, a kormány 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 láthattuk 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 Bátonyi 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 láthatják 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.)

Tisztelet és köszönet az időseknek

A XI. kerületben élők közel negyede hatvan év fölötti, ezért itt
mindig kiemelt helyen szerepelt
az időskorúak tisztelete, életminőségük támogatása. Az Újbuda
60+ Program, a kerület idősbarát politikájának sorvezetője
olyan komplex rendszerré nőtte
ki magát, amely évente átlagosan húszezer újbudait ér el programjaival és szolgáltatásaival,
beleértve a kedvezménykártyát
is. A cél az, hogy a kerület több
mint negyvenezer idős polgára
aktív és egészséges életet élhessen, minél tovább megőrizhesse
fizikai és mentális erőnlétét. Ezzel a céllal hívták életre például
az Egészséges és aktív időskor
programot is, amely önkéntesek
bevonásával kínál újfajta, emberi kapcsolatokra épülő szolgáltatásokat.
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 kerület vezetése a hatvan fölötti hölgyeket. 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 családok. A mi kultúránk a nők tiszteletére
épül, és ezt meg kell őrizni.
A tisztelet kultúrájának fontosságát hangsúlyozta Hoffmann Tamás
polgármester is, hozzátéve: lát reményt arra, hogy ez a következő generációra is továbböröklődik. A család és a közösség lelkét a nők adják
– mondta a polgármester –, köszönjük nekik, hogy aktív társadalmi
életet élnek, és ezzel is gazdagítják
Újbudát.
(Összeállításunk a 4–5. oldalon)

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)
Idén is életre kelnek Újbudán az adventi időszak tradíciói,
megemLéKezés
így a kerület lakói és 16.00
az itteni
eseményekre ellátogatók
a várakozás hangulatában
készülődhetnek
a karácsonyra.
az 1956-os
harCoKróL
A kerületi közösségi házak,
valamint a helyi
programoksChwéger
tamás
hoz csatlakozó iskolák színes
kínálatában a zenés-táncos
emléKtábláJánál
műsorokat, gyermekszínházi
előadásokat
(1114
bp., bartók sok
béla helyen
út 76.) 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 hagyományos központi helyszínre várják a szervezők. Advent
első vasárnapján, december 2-án a Bárdos Lajos iskola gyermekkórusának karácsonyi koncertje után Hoffmann Tamás

polgármester kapcsolja fel a díszkivilágítást, majd ökumenikus
áldással kísért gyertyagyújtással
folytatódik az ünnepség. A sétálóutcában egészen december 24éig tart a vásár, amely nemcsak
a különleges, egyedi meglepetések beszerzésére és ínyencségek
kóstolására teremt lehetőséget,
hanem adakozásra is. A vásár
helyszínén több szervezet gyűjt
majd adományokat, illetve árusít
jótékony célra karácsonyi ajándéknak is beillő tárgyakat. Kiveszik a részüket az adományok
gyűjtéséből egyes közösségi házak, illetve a kerületben működő
egyházi szervezetek is.
Az Újbudán élő időskorúaknak
idén is megszervezi az önkormányzat a hagyományos Idősek
Karácsonyát december 19-én, hat
helyszínen. A kerület forgalmas
csomópontjainak ünnepi kivilágítása, valamint a közterületekre állított díszes karácsonyfák is
szépítik az előkészületek napjait.
A Szent Imre-templom mellett
pedig ismét felállítják azt a kültéri betlehemet, amelyet az önkormányzat támogatásával készítettek el három évvel ezelőtt
kerületi művészek. Akik az ünnepi időszakban is szeretnének sportolni, ezen a télen is két helyszínen korcsolyázhatnak ingyenesen. A Kőrösy József utca mellett december
1-jétől, a Bikás parkban pedig december 15-étől fogadja jégpálya a mozgásra vágyókat.
(Adventi cikkeink a 9–11. és a 18. oldalon)

beszédet mond:

gyorgyevICs mIKLós

Újbudai tehetségkutató a legkisebbeknek
önkormányzati képviselő

17.00 megemLéKezés

sére buzdítsák. – Úgy véltük, egy tehetségkumórICz zsIgmond
Második alkalommalarendezték
tató ehhez megfelelő inspirációt és motivációt
KÖrtéren
meg idén az Újbudai
Junior Ki a gombánáL
jelenthet – elevenítette fel Tóthné Vonsik Vivibeszédet mond:
Mit Tud vetélkedőt a Gazdagréti
en ötletgazda, a verseny főszervezője.
dr.
sImICsKó
István
Közösségi Házban. Az
első
2016Az idén októberben és novemberben lebokormánybiztos,
Újbuda országgyűlési
ban volt ugyanitt,
és mindkét alkanyolított vetélkedő „sorvezetője” a két évvel
lommal igazi tehetségekképviselője,
mutatták továbbá
ezelőtti esemény volt, a megmérettetésen hat
meg képességeiket.
A szervezők
dr.
hoffmann tamás,
és húsz év közöttiek indulhattak. Az előadóműszerint rendkívül fontos,
hogypolgármestere
újbuda
vészeti produkciókat (vers- és prózamondás,
újabb és újabb kerületi előadó-,
ének, tánc) szakértő zsűri előtt adták elő,
illetve alkotóművész palánták
mindenki egy-egy rövid műsorral léphetett
2018.
október
tűnhessenek fel, ezért
2020-ban
is 23.a (kedd)
Gazdagréti Közösségi Ház színpadára. Idén
volt olyan leendő költő-színész, aki saját műszeretnék megtartani a versenyt.

19.00 mozart: requIem
vével lépett fel, mások neves írók munkáját
A Junior Ki Mit Tud ötletét
a hagyományosan
a forradalom
és szabadságharc
adták elő, és akadt, aki az egész közönséget
kétévente megrendezett Szenior
Ki Mit Tud
megnevettette. Mint Nagy Petra, aki Nógrádi
áldozatainak
emlékezetére
Fesztivál adta. Utóbbina Ciszterci
a hatvan év
felettiek
Gábor Denevér című versével első helyezést
szent
Imre-templomban
bp., villányi útnyert
25.) kategóriájában. A reménybeli színész
mérhetik össze képességeiket,(1114
a fiataloknak
azonban 2016-ig nem volt ilyenre
lehetőségük
lapunknak elmondta: már korábban is szép
darázs
renáta,
a kerületben. Ezért döntött
akkor
úgy a Köz- megyesI
eredményeket ért el versmondással, nemcsak
nagy
bernadett,
Pont Kft., hogy hagyományteremtő
a kea szereplést élvezi, de szereti a verstanulás fozoLtán,céllal
Cser
KrIsztIán,
rület iskolásait is megversenyezteti.
szer- Kórus
lyamatát és az olvasást is.
ars novaAsaCra
vezők szándéka az volt, hogy (művészeti
a gyerekeket
vezető:A zsűri külön értékelte, ha a produkció Gazképességeik, adottságaik ápolására, fejleszté- dagrétről, illetve Újbudáról szólt. A grémirépássy dénes), anIma
musICae KamarazeneKar
(művészeti vezető:
g. horváth LászLó)
vezényel: CsányI tamás

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)

A Junior Ki Mit Tud
díjazott alkotóművészei

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.

2019
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IV. Újbuda Újság hirdetési feltételei
• IV.1. Újbuda Újság hivatalos méretei:

Panoráma oldal

1/1 oldal
834.750 Ft+áfa

méret:
587x425 mm

1/3 oldal álló
309.750 Ft+áfa
méret:

méret:

1/3 oldal fekvő
309.750 Ft+áfa

137,5x425 mm

280x210 mm

méret:

méret:
280x138 mm

1/4 oldal álló II.
247.500 Ft+áfa

1/4 oldal szalag
247.500 Ft+áfa

1/6 oldal álló
211.750 Ft+áfa

1/8 oldal szalag
143.990 Ft+áfa

méret:

méret:

1/2 oldal fekvő
425.250 Ft+áfa

280x425 mm

méret:

1/4 oldal álló I.
247.500 Ft+áfa

1/2 oldal álló
425.250 Ft+áfa

méret:

méret:

méret:

90x425 mm

137,5x210 mm

66x425 mm

280x102,5 mm

90x210 mm

280x49 mm

1/8 oldal fekvő
143.990 Ft+áfa

1/8 oldal álló
143.990 Ft+áfa

1/12 oldal álló
107.690 Ft+áfa

1/16 oldal álló
87.285 Ft+áfa

1/32 oldal fekvő
49.335 Ft+áfa

1/64 oldal
29.728 Ft+áfa

méret:

137,5x102,5 mm

méret:

90x156,5 mm

méret:

90x102,5 mm

méret:

66x102,5 mm

méret:

66x49mm

méret:

66x24,5mm

• 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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• 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 16-17

augusztus 28.

augusztus 16. péntek

augusztus 21. szerda

UB 1

szeptember 11.

szeptember 3. kedd

szeptember 4. szerda

UB 19

szeptember 25.

szeptember 17. kedd

szeptember 18. szerda

UB 20

október 16.

október 8. kedd

október 9. szerda

UB 21

október 30.

október 22. kedd

október 22. szerda

UB 22

november 13.

november 5. kedd

november 6. szerda

UB 23–24

november 27.

november 19. kedd

november 20. szerda

UB 25

december 11.

december 3. kedd

december 4. szerda

A szerkesztőség a 2019. évi megjelenések változtatására, továbbá az árváltozásra fenntartja a jogot!

Ajánlatkérés: marketing@ujbuda.hu

