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Kerületi ikreknek  

drukkolhatunk

A Vioce című tehetségkutató műsorban 

fedezték fel Szécsi Sacit és Böbét, akikért 

immár az élő döntőben szoríthatunk.
Megkezdték munkájukat  

a járási hivatalok

Az államigazgatási feladatok nagy részét az év 

eleje óta a járási hivatalokban intézik. Az ügy-

felek számára nem okoz kényelmetlenséget 

az átállás.

SIKERSZTORI

Pályán is erős a kerület

Iskolai rendszerváltás

Mind az oktatási államtitkár, mind a kerület hu-

mánszolgálati igazgatója szerint rendben és 

zökkenőmentesen zajlik az oktatási intéz-

mények állami átvétele.
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Mozgalmas és eredményes évet tudhat maga mögött 

Újbuda, a kerület több létesítménye megújult, újabbak 

jöttek létre, a közélet erősödött, a szolgáltatások ki-

bővültek. Lépésről lépésre fejlődik a város, és ez évre 

előre tekintve, komoly, mindenki számára látható és 

érezhető változások előtt áll Budapest legnagyobb ke-

rülete. Ami az elmúlt esztendőt illeti, rögtön az elején 

volt civil fórum a városfejlesztésről, akadálymentesítés 

a Kelenvölgyi Szentháromság Plébániánál és megnyílt a 

Prizma állásközvetítő iroda. 

Az év egyik legnagyobb beruházását hajtották végre 

az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolá-

ban, itt 1,16 milliárd forintért fejlesztettek, és megnyílt 

a Próféta Galéria a Szent Gellért tér 3. szám alatt. Felújí-

tották a Grosics tornatermét, valamint új óvodai épületet 

adtak át Albertfalván. Felavatták a Bikás parki futókört, 

illetve az országban elsőként Újbudán létesítettek rez-

géscsillapítóval ellátott, ízületkímélő műfüves foci-

pályát. Év közben is szóba került a Móricz Zsigmond 

körtéri Gomba rekonstrukciója, a civil fórum után szak-

mai fórumot is tartottak az ügyben. Az eredeti tervekhez 

képest jócskán elhúzódó építkezésről a projektvezető 

elárulta, a budapestiek csak 2013 nyarán csodálhatják 

meg először az átalakított ipari műemléket. A jelentős 

uniós forrásokat is felhasználó, 240 milliós beruházás 

keretében a három körcikkelyben egy igényes vendég-

látóhely, egy információs pont és egy kulturális tér kap 

majd helyet, ahol irodalmi és színházi esteket, valamint 

különféle beszélgetéseket lehet a későbbiekben tartani. 

Végül december 14-én hivatalosan is átadták az 

Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat új köz-

pontját. Múlt év szeptember elején még arról számol-

tunk be, hogy a Logopédiai Intézet központja új helyre 

költözik. A költözésnek több oka is volt. Az egyik, hogy 

az eddigi székhelyül szolgáló Nyitnikék Óvodában fé-

rőhelybővítés miatt szükség volt a helyiségekre. 

– Újbuda Önkormányzata mintegy 27 millió forinttal 

járult hozzá az új székhelyül szolgáló épület teljes körű 

felújításához – mondta akkor a polgármester. Az új köz-

pont az Erőmű utca 4. szám alatt található egy épületben 

az Újbudai Pedagógiai Intézettel és az Újbudai Nevelési 

Tanácsadóval.

Összeállításunk a 6–7. oldalon.

Uszoda épül a 

Tüskecsarnokhoz

Döntött a kormány, nemzetközi verse-

nyek megrendezésére is alkalmas uszo-

da épülhet a kiemelt állami projektként 

kezelt Tüskecsarnok mellé – jelentette 

be Giró-Szász András kormányszóvivő a 

helyszínen tartott sajtótájékoztatón. 

A Tüskecsarnok 16 éve szerkezetkész álla-

potban árválkodik, a pénzhiány miatt befeje-

zetlen beruházásként nyilvántartott épületbe 

csak az elmúlt évben léphettek diákok, akik az 

átmeneti korcsolyapályát használhatták. Egy 

2012-es döntésnek hála kormányzati forráso-

kat csoportosítottak át a Nemzeti Sportköz-

pontok javára, így januárban megindulhatott a 

közbeszerzési eljárás.

Egy év végi kormányülésen a csarnok mellé 

tervezett uszoda megépítéséről is határoztak, 

így nemsokkal a központ átadása után az 50 

méteres versenymedencét és a hozzátartozó 

1000 fős lelátót is birtokba vehetik a főváros-

iak. 
Giró-Szász András kormányszóvivő arról 

is beszámolt, az egyetemi sportélet meg-

erősítése céljából nem csupán az infrastruk-

túrát fejlesztik. A kormány létrehoz egy 

sportcsillagösztöndíj-rendszert, amelyen ke-

resztül az élsportolókat olyan helyzetbe kíván-

ja hozni, hogy tanulmányaikat a sport mellett 

a hazai felsőoktatási intézményekben tudják 

folytatni, és ne külföldi egyetemek sportcsa-

patait erősítsék.
Vígh László kormánybiztos szerint a nem-

zetközi versenyekre is alkalmas komplexum-

ban szinte minden létező sportágat lehet majd 

űzni, hiszen a központi csarnok mellett hat 

kisebb munkacsarnok is a sportolók rendelke-

zésére áll majd. A megnyitás után várhatóan 

jelentősen megnő a környék forgalma, ezért a 

sportközpont alá tekintélyes méretű, 430 autó 

befogadására alkalmas mélygarázs is épül. A 

kormánybiztos arról tájékoztatott, míg a 4000 

fő befogadására alkalmas Tüskecsarnok 5,9, 

az uszoda, vagy ahogy már most becézik, 

a Kistüske 2,2 milliárd forintból valósulhat 

meg, utóbbi a tervek szerint 2014 harmadik 

negyedévében nyithatja meg kapuit. 

Készülni kell a szeszélyes hideg időre 

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint az időjárás télen is szeszélyes: az egyik percben tavaszias, a másikban havazik, kemény fa-

gyok nehezítik az életet.

Az Újbuda Önkormányzata által fenntartott Vicus Közalapítvány le-

hetőségeihez mérten igyekszik támogatni a rászoruló, krízishelyzetbe 

került családokat. A Vicus idén télen közel kétmillió forint értékben 

osztott szét tűzifát a nehéz sorsban lévőknek, illetve segített kifizetni 

egy-egy elmaradt számlát, így akadályozva meg a fűtés lekapcsolását.

A fűtési szezon sok veszélyt rejt magában. A katasztrófavédelem arra 

kéri a lakosságot, hogy lehetőleg mindenki szerezzen be szén-monoxid-

mérőt, mert a színtelen, szagtalan gáz észrevétlenül szedi áldozatait.

A háziorvos arra figyelmeztet, hogy a réteges öltözködés mellett az 

étrendre és a folyadékfogyasztásra is ügyeljünk. – Főleg a fiatalok 

azok, akik nem fektetnek hangsúlyt a réteges öltözködésre, pedig té-

len ez az egyik legfontosabb betegségmegelőzési mód, de egy kiwi, 

egy fél grépfrút vagy egy narancs elfogyasztása is elegendő a megfe-

lelő C-vitamin-bevitelhez, így erősítve immunrendszerünket – mondta  

dr. Kovács Ildikó. 

A tél talán azok számára a legelviselhetetlenebb, akiknek nincs fedél 

a fejük fölött. A Szent Imre-plébánia által működtetett Fraknó utcai Ka-

ritász ugyan nem nappali melegedő, de heti több alkalommal is meleg 

ruhát, teát és lehetőség szerint szendvicseket oszt a rászorulóknak. Gáll 

Endréné, a Karitász vezetője elmondta, ilyenkor főleg férfiruhákra van 

szükség.
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Simicskó István a Sulirajongó 

program fővédnöke

Katus Attilával népszerűsítették  

az egészségtudatos  életmód programot.
Döntöttek, földút marad  

a Dayka Gábor utca

Egyelőre nem aszfaltozzák le az utat,  

viszont fejlesztik a környékét.

SIKERSZTORI

Magányosan az utcán

Ülésezett a testület

Ismét büntethetők a tiltott, közösségellenes 

cselekedetek. Megemlékeztek a Magyar Kultúra 

Napjáról, és kiosztották a Pro Cultura Díjakat.
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Energetikai újítás 

Kelenföldön
Teljes körű épületenergetikai rekonst-

rukciót hajtottak végre az Etele út 

15–25. szám alatti társasházon, mely so-

rán olyan fűtési rendszert építettek be, 

melyre Budapesten még nem volt példa. 

A pályázaton elnyert rekordösszegű 

állami támogatás megszerzésében egy 

parlamenti képviselő működött közre, 

de Újbuda Önkormányzata is jelentős 

segítséget nyújtott.

A panelház komplex felújítása során elvégez-

ték a homlokzat teljes szigetelését, a nyílászá-

rók cseréjét, beleértve a lépcsőházi ablakokat 

és bejárati ajtókat, valamint a komplett fűtési 

rendszer átalakítását. Szalóki Sándor közös 

képviselő elmondta: a társasház a 2009-es ál-

lami energiamegtakarítási pályázaton indult, 

első körben azonban visszadobták pályázatu-

kat. Ekkor fordult a kezelő cég Simicskó Ist-

ván országgyűlési képviselőhöz segítségért, 

akinek közbenjárására végül kiemelkedően 

magas, 44%-os állami támogatást nyertek el. 

A felújítási munkálatok során a 40 éves cső-

rendszert teljes egészében kicserélték, a laká-

sokat egyedi fűtési rendszerrel és egyedi fo-

gyasztásmérőkkel szerelték fel. 

– Ez viszont cseppet sem hasonlít a FŐTÁV 

által számos házba telepített, radiátorokra ra-

gasztott költségmegosztókra vagy mérőórák-

ra, amelyek valójában semmit nem mérnek, és 

nem érhető el velük megtakarítás – jegyezte 

meg a közös képviselő. 

Budapesten ebben a házban alkalmazták 

először azt a hazai gyakorlattól teljesen elté-

rő rendszert, amelyben a fűtőcsövek minden 

lakásba külön érkeznek meg, vagyis a ház 

átmenő vezetékrendszer nélkül működik, így 

ez a fűtési forma egy családi ház cirkójához 

hasonlítható. Ennek köszönhető, hogy a lakók 

csak annyit fizetnek, amennyit a pontos mérés 

szerint fogyasztottak. 

A tulajdonosok a rekonstrukció költségeinek 

56%-át állták, lakásonként – alapterülettől 

függően – 600 000 és 1 300 000 forintot fizet-

tek, amit kamatmentes hitel segítségével is fe-

dezhettek. Szalóki Sándor arról is beszámolt, 

mivel az építkezéshez területfoglalási enge-

délyt kellett kérniük, a polgármesterhez for-

dultak, aki a maximális támogatást nyújtotta: 

eltekintett a területfoglalás 6–7 millió forintos 

költségének befizetésétől.           (T.D.)

Lefagyasztotta a várost a hirtelen jött havazás

Kijutott a hóból az utóbbi egy hétben, ezzel pedig megnő a közúti balesetek száma is, de nem csupán az autóutakon történnek 

kisebb-nagyobb koccanások, a járókelők szintén veszélyben vannak a csúszós, latyakos járdákon. A katasztrófavédelem kerületi 

vezetője a balesetek megelőzésének fontosságra hívta fel a figyelmet.

Menyhért Tamás tűzoltóparancsnok arra emlékeztetett, a január 14-én 

leesett első nagy hó annyira felkészületlenül érte a Fővárosi Közterület-

fenntartó Zrt.-t, hogy több városrészben szinte egész napra lebénult a 

közlekedés. Például Gazdagréten délig egyetlen busz sem indult el, sőt, 

többet a helyi tűzoltóknak kellett kimenteniük a hó fogságából, az autó 

nélkül közlekedők pedig mind a hegyen rekedtek.

A tűzoltóparancsnok arra figyelmeztet mindenkit, ha idős ember van a 

családban vagy környezetünkben, próbáljuk meg elkísérni őt rövidebb 

útjaira, hiszen a rossz fizikai állapotú nyugdíjasok könnyen eleshetnek, 

és összetörhetik magukat. 

A nehezen mozgó egyedül élők pedig jobban teszik, ha ilyenkor ki 

sem mozdulnak lakásukból. A katasztrófavédelem helyi vezetője arra 

kéri a lakókat, ingatlanjaik előtt feltétlenül végezzék el a kötelező 

síkosságmentesítést. Hozzátette, ha valakinek megoldhatatlannak tűnő 

problémája akad, az önkormányzatnál, illetve a katasztrófavédelemnél 

tett bejelentés alapján segíteni fognak rajta. De akad segítő kéz a civilek 

közt is. A kerületi idősek között kialakított 60+ önkéntes hálózat éppen 

az ilyen helyzetekre specializálódott. Az önkéntes nyugdíjasok a nehe-

zen közlekedő, otthonukban rekedt idős, beteg társaiknak bevásárolnak, 

és elintézik ügyes-bajos dolgaikat.             (T.D.)

A magyarországi hajléktalanság évről 

évre nagyobb figyelmet kap, tavaly már 

a nemzetközi szervezetek érdeklődését 

is sikerült kivívnunk, érdemi változá-

sokról mégsem számolhatunk be. Az 

egymást váltó kormányok intézkedései 

eddig többnyire a felszínt kapargatták, 

amit az is jól mutat, hogy 2010-ben 

újabb robbanásszerű növekedésről 

adtak hírt a statisztikák. A Fókuszban 

annak jártunk utána, hol tart ma a haj-

léktalanügy, és hogyan próbáljuk meg 

kitisztítani az ország szégyenfoltját.

Magyarországon többen vannak és kirívó-

an rosszabb helyzetben „tengődnek” a fedél 

nélküliek, mint az EU legtöbb fővárosában 

élő sorstársaik. A szinte mindenhol jelen lévő 

hajléktalanok pedig előreláthatóan még sokáig 

Budapest „városképi” sajátosságai maradnak. 

Az itthoni hajléktalanságot is, mint annyi 

más társadalmi problémát, jelentős részben a 

rendszerváltás termelte ki. Az elmúlt két év-

tizedben látható számbeli növekedés és szem-

betűnő kiszolgáltatottságuk az ipari termelés 

és a munkásszállók megszűnésére, valamint a 

bérlakások számának drasztikus csökkenésére 

vezethető vissza. Az azóta felszámolt munkás-

szállók a ’90-es évek elejéig mintegy 100 000 

embernek adtak otthont. 

A Budapest Analyses korábbi adatai szerint 

Magyarországon a tényleges hajléktalanok 

20%-a az árvaházakból kikerült nincstelen fi-

atal, 40%-a pedig elvált és a lakásából kisem-

mizett középkorú férfi. Többségük alacsonyan 

iskolázott, mezőgazdasági vagy ipari munkát 

végző család leszármazottja, de sokan van-

nak köztük pszichiátriáról, szociális otthonból 

vagy kórházból kikerült szegénysorsúak és ér-

telmi fogyatékosok.

A szakemberek szerint azonban a fedélnélkü-

liség igazi oka a magány. A földönfutóvá vált 

utcalakók azok közül kerülnek ki, akiknek so-

sem volt, vagy – válás, illetve haláleset folytán 

– megszűnt a családi hátterük. 

Folytatás a 6–7. oldalon
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Grosics Gyula 87. születés-

napját ünnepelték 

A legendás Aranycsapat egykori kapusát 

műsorral köszöntötték a diákok.Nem adja át a kerület  

a járóbeteg-szakellátást

Újbuda április 30-a után is ellátja a  

feladatot, így döntött a képviselő-testület.

SIKERSZTORI

Színes volt a báli szezon

Megújul a Gomba

Újbuda Önkormányzata aláírta a nyertes  

kivitelező céggel a megállapodást, így  

megindulhat az épület tényleges renoválása.
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Formálódik  

a kínai kapcsolat
A kínai nagykövetség tanácsosa látogat-

ta meg Újbuda polgármesterét, hogy a 

régóta tervezett testvérvárosi kapcsola-

tokról egyeztessenek. A szándék szerint 

a világ legnagyobb kiskereskedelmi köz-

pontja, Yiwu városa hamarosan a kerület 

partnervárosa lehet. 

Kínából az elmúlt években többször is érke-

zett delegáció kerületünkbe, akkor a hivatalos 

kapcsolatfelvétel lehetőségéről, kulturális és 

gazdasági együttműködésről, valamint egy-

más közigazgatási rendszerének hasonlósága-

iról, illetve különbségeiről esett szó. A kínai 

nagykövetség első beosztottja, Chen Xiaojun 

asszony arról számolt be, jó úton halad a két 

település testvérvárossá válásának előkészíté-

se, amelynek egyik fontos területe a gazdasági 

kapcsolat kiépítése lenne. 

A tanácsos Yiwu szándékait tolmácsolva el-

mondta, azt szeretnék, hogy számos magyar 

vállalkozó találjon piacot országukban. Ez 

különösen nagy esélynek számít, hiszen az 

egymilliós lélekszámú Yiwut „az árucikkek 

tengereként” szokták emlegetni – nem vélet-

lenül. A Kínában kicsinek számító település 

olyan kereskedelmi forgalmat bonyolít, mint 

semelyik más város a világon.   

A kínai diplomata a találkozón ismét meg-

hívta a polgármestert Yiwuba, hogy a konk-

rét lehetőségekről ott folytassák tovább az 

egyeztetést. Hoffmann Tamás úgy vélekedett, 

szerinte is sok lehetőség rejlik a két város kap-

csolatában, ezért akár már a nyár elején meg-

köthetik a hivatalos megállapodást.        (T.D.)

Írásaink a 6–7. oldalon

Évről évre szélesebb tömeget vonzanak a téli sportok

Folyamatosan bővülnek a hazai lehetőségek téli sportok tekin-

tetében. Szeptembertől áprilisig például műanyag sípályákon 

gyakorolhatnak a legkisebbek. Kerületünkben több általános 

iskola, így a Kelenvölgyi, az Őrmezői és a Gazdagrét-Csíki-

hegyek diákjai is rendszeresen járnak a tanmenetbe illesztett 

síórákra. Az Ádám Jenő elsősei pedig a Tüskecsarnokban vesz-

nek részt jégkorongoktatáson.

Bár a magyarországi sípályákat nem lehet összehasonlítani 

az igazi síparadicsomokkal, ha családi kirándulásra, gyakor-

lásra vágyunk, találhatunk itthon is megfelelő terepet. Eplény 

rendelkezik hazánk legnagyobb hóágyúparkjával és egyetlen 

négyüléses síliftjével. Összesen majdnem négy kilométer hosz-

szan lehet síelni, és idén átadtak egy új snowboard- és freeski 

pályát is. A szánkózás szerelmesei pedig egy 450 méteres pá-

lyán élvezhetik a friss levegőt. Külföldön az elmúlt évekhez 

hasonlóan – akár Olaszországgal vagy Franciaországgal szem-

ben is – sajnos a közeli Ausztria számít a legdrágább úti cél-

nak, amihez még az is hozzájárul, hogy megkezdődött a február 

4-étől 17-éig tartó alpesi sívilágbajnokság. Több millió szem-

pár szegeződik a Dachstein lábánál található, mindössze 4500 

lelket számláló kis ausztriai településre, Schladmingra, ahol 

4 éve készülnek az eseményre, és a több mint 400 ezer nézőt 

várnak a helyszínre. 36 kamerán keresztül lehet követni a szer-

vezés szempontjából a sportág történetének talán legjobb vi-

lágbajnokságát. A magyar színekben induló 16 fős csapat pedig 

az elmúlt évtizedek legnépesebb keretének számít. A cél, hogy 

minél több olimpiai kvótát tudjanak kiharcolni a hazai síelők.

Visszatérve Magyarországra, illetve kerületünkbe, aki még 

mindig nem hiszi, hogy a téli sportokban elért siker nagyrészt 

rajtunk múlik, vegyen példát a Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium legendás paptanárairól, akik megszállott sportolók 

is voltak egyben, az ép test ép lélek szellemében. Egyikük, a 

több mint 100 éve született Rajeczky Benjamin ciszterci zene-

tudós egy nap a fejébe vette, hogy ő márpedig megtanítja a fiú-

kat síelni. Miután Budapesten nem nagyon van mód ezt a spor-

tot űzni, felvaxoltatta a tornatermet, és ott tanította a sífutást. 

A rákövetkező évben, 1927-ben a budai ciszterciek 25. számú 

Szent Imre Cserkészcsapata megnyerte kanderstegi nemzetközi 

síversenyt Svájcban.             (H.L.)

A farsangi szezonban az egész országban és 

kerületünkben is számtalan bál közül válogat-

hat a közönség. Iskolák, alapítványok, szál-

lodák, éttermek, szórakozóhelyek, de még 

munkahelyek is rendeznek főként jelmezes 

mulatságokat. 
A kerületben az iskolabáloknak van a legna-

gyobb hagyománya, többnyire a gimnáziumok 

rendezik a nagyobb és sokak szerint legszebb 

farsangi rendezvényeket. Régi hagyománynak 

számít a Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-

zium alapítványi jótékonysági bálja, amelyet 

minden évben a szülői munkaközösség és az 

iskola alapítványa szervez. A bálon a belépő- 

és a tombolajegyek árából származó bevételt 

az intézmény mindig egy előre meghirdetett 

jótékonysági célra költi. Egy ilyen bálból ál-

talában közel egymillió forint bevétel szárma-

zik, ami az igazgató szerint kiemelkedő példá-

ja a szülői áldozatvállalásnak. 

Szintén gimnáziumi rendezvény a Szent 

Margit Bál, amely ízletes fogásokkal és igen 

változatos zenei programmal várja a szülőket 

és a diákokat egyaránt. Az elmaradhatatlan an-

gol és bécsi keringő mellett általában teret kap 

a néptánc, valamint a latin-amerikai táncok is. 

Idén február 13-ára esik hamvazószerda, és 

ezzel a nappal elkezdődik a húsvétra felkészítő 

negyvennapos böjti időszak, ami nagypéntek-

kel végződik. Nagypéntek, Jézus kereszthalá-

la, az embert nagyon szerető Isten szereteté-

nek drámai kifejezése: meghalok érted, hogy 

élj. Valójában hamvazószerdát ebből a mozza-

natból lehet megérteni.

Tévesen ugyan, de ma már a böjt és a kopla-

lás közé egyenlőségjelet teszünk. Sokan böj-

tölnek a fölösleges kilóktól való megszabadu-

lás és a szervezet méregtelenítése érdekében, 

ezért hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnak 

bizonyos ételek és italok fogyasztásától. Az 

igazi böjt ennél azért többet jelent.
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Készül a közösségi kert

Látszik, hogy a társadalomnak szüksége van  

a közösségekre, Újbudán a Neszmélyi és 

Menyecske utca között lesz az első kert.

Magasban a székely zászló

Bukarestet erősen megosztotta a magyar szo-

lidaritás, hivatalos állásfoglalás nincs, a kor-

mánypárt provokációnak ítéli a helyzetet.

SIKERSZTORI

Kétmilliárd jut fejlesztésre

Indul a beiratkozás,       

kérdés, mi a jó a gyereknek?

A kerületi népességnövekedés időnként fejtörést 

okoz az oktatási intézményeknek.

4

Az interjú és írásaink a költségvetésről 

a 6–7. oldalon  folytatódnak

Vita pattant ki az épületenergetikai felújításokról

Egy közös képviselő azért keresett meg bennünket, mert az ál-

tala vezetett ház lakói úgy érezték, becsapták őket. Sok társas-

házban az elmúlt években valósult meg az ökoprogram, amely 

során az egycsöves, gazdaságtalan fűtési rendszert korszerűsí-

tették. Megkeresésünkre a FŐTÁV mindenkit megnyugtatott, 

az ökoprogramok komoly fejlesztések, amelyek a teljes műsza-

ki átalakítás által érnek el jelentős megtakarítást, nem pusztán 

a költségmegosztók felszerelésével, hiszen azok nem is arra 

valók. A FŐTÁV Zrt. honlapján közzétett információk alapján 

a megtakarításokat 17–23% közé teszik az ökoprogram kereté-

ben korszerűsített házaknál. A leírtak olyan épületekre vonat-

koztak, ahol még nem történt meg a korszerűsítés, és csak a 

költségmegosztókat szerelték fel.

Az erről szóló korábbi cikkünk megjelenése után az Etele út 

15-25. alatti társasház és a FŐTÁV is szóváltásba keveredett, 

Szalóki Sándor közös képviselő szerint ugyanis – terveikkel 

ellentétben – a lakók lényegesen többet fizetnek a kelleténél, 

mert szerintük a szolgáltató nem hajlandó a törvényi szabályo-

zásnak eleget téve a lakásonkénti mérés szerint elszámolni és 

számlázni a költségeket. – A FŐTÁV a mérőórát költségmeg-

osztónak tekinti, emiatt a szolgáltató hőveszteségét a lakók fi-

zetik – mondja a képviselő, aki szerint a szolgáltató azért nem 

akarja elismerni rendszerüket, mert a ház fejlettebb technológi-

át alkalmaz, mint ők. 

A FŐTÁV közleményében úgy fogalmaz, a Etele úti ház által 

megvalósított megoldás több ponton sem felel meg a mérésre 

vonatkozó törvényi szabályozásnak, így a felszerelt eszközök 

alkalmatlanok a mérésre, költségmegosztásra viszont használ-

hatóak. A helyzet szerintük elkerülhető lett volna, ha figyelem-

be veszik a szolgáltató cég által tett javaslatokat. Az általuk al-

kalmazott megoldás nem teljesen új, Budapesten több lakásban 

is ezt a fejlesztést hajtották végre – csak megfelelően csinálták 

meg. A FŐTÁV vezérigazgatója, Fekete Csaba azt mondja, 

azért szólalt fel az ügyben, mert nem szeretné, ha egy rossz 

megoldás, elrontott kivitelezés félrevezetné az embereket, hi-

szen az ugyanezzel a fejlesztéssel korszerűsített házakban jó 

ideje megfelelően működik a lakásonkénti mérés és számlázás.

          (T.D.)

14 karatés aranyérem

A Budai Harcművész SE január végén három 

egyesület részvételével meghívásos versenyt 

rendezett 76 versenyzővel. A megmérettetés 

célja a kezdők bevonása a versenyzés élmé-

nyébe, a haladóbbaknak pedig a február végén 

megrendezésre kerülő diákolimpiai verseny-

sorozatra való felkészülés volt. Az eseményen 

részt vevő 29 újbudai versenyző összesen 40 

versenyszámban indult. Végül 14 arany, 11 

ezüst, 9 bronz és 6 darab 4. helyezést szerez-

tünk.

A meghívásos verseny újbudai vonatkozású 

eredménylistája: 

Csipeszharc: 

1. helyezett: 

Nagy Nóra Gyerek 0. (7–8 évesek) Lány 

Formagyakorlat:

1. helyezett: 

Nagy Bernát Gyerek 0. (7–8 évesek) 

Szeitz Adrienn Gyerek I. (9–10 évesek)

B csoport 
Lestál Fanni Gyerek II. (11–12 évesek) 

Haladó 
Végh Antal Serdülő (13–14 évesek) 

Borhegyi Veronika Felnőtt 

Küzdelem 
1. helyezett: 

Pozsonyi Péter Gyerek I. (9–10 évesek) fiú

Könnyűsúly 

Szlovák Zoltán Gyerek II. (11–12 évesek) fiú

Könnyűsúly 
Pozsonyi Tamás

Középsúly 
Parcsetich Ernő Gyerek II. (11–12 évesek) fiú

Nehézsúly 
Fris Norbert  Gyerek II. (11–12 évesek) fiú

Haladó 
Lestál Fanni  Serdülő (13–14 évesek) lány

Open 
Vikukel Máté  Serdülő (13–14 évesek) fiú

Könnyűsúly 
Matuz András  Ifjúsági fiú Open 

Megszületett Újbuda 2013. évre szó-

ló költségvetése, amelyhez az állami 

feladatátvállalásoknak köszönhetően a 

képviselő-testületnek teljesen új ala-

pokra kellett helyeznie a forráselosztás 

stratégiáját. Horti Istvánnal, a kerület 

jegyzőjével arról beszélgettünk, milyen 

változásokat hoz ez az év, és milyen 

célokat valósít meg a kerület.

•	 Rengeteg	változás
	történt	tavaly	az	ön

kor-

mányzatok	 életében
.	Hogyan	 hatott	 ez	

az	

idei	költségvetésre?

A 2013-as költségvetés az előző évhez képest 

alapvető változásokat tartalmaz, ami elsősor-

ban a most folyó államreform következmé-

nye. Ezzel együtt a költségvetés egyensúlyban 

van, a gazdálkodás ez alapján stabilan folyhat. 

A járási hivatalhoz átkerülő államigazgatási, 

illetve tankerülethez átkerülő oktatási (közne-

velési) szakmai feladatok hatására a költség-

vetés főösszege az előző évi eredetihez képest 

23 milliárd Ft-ról 18,5 milliárd Ft-ra, mintegy 

4,5 milliárd Ft-tal csökkent. 

Ennek jelentős következményei lettek. A köz-

alkalmazottak létszáma 1134 fő pedagógussal, 

a hivatal létszáma az előző évhez képest 80 

fővel csökkent, de tervezzük május 1-jétől to-

vábbi 23 fő csökkentést, mely még lehetővé 

teszi a feladatok elvárt színvonalú ellátását. 

Idén a fejlesztések megvalósításához szüksé-

ges forrásaink rendelkezésre állnak, külső for-

rás (hitel, kötvény) bevonására nincs szükség. 

Természetesen az adódó pályázati lehetősége-

ket ki fogjuk használni. 

A főváros felé lakásértékesítésből fizeten-

dő tartozásunk is rendeződni fog ez évben, 

ugyanis elfogadták a lakástörvény módosítá-

sát, mely 2013. június 30-iág ad lehetőséget 

annak elszámolására, hogy az ilyen címen 

befolyt bevételeket lakásgazdálkodási felada-

tokra fordítottuk.
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Polgármester interjú

A korábbi rossz felfogással ellentétben nem a  

vagyoneladásokra kell alapozni a beruházá-

sokat, megvan a fedezet a fejlesztésekre .

Alakul a körtér arculata

Az átformált koncepció nagyobb figyelmet  

fordít a kerékpáros és gyalogos közlekedés-

re, a teret egységes kőburkolat fedi majd.

Ünnepi hétvégével indul a tavasz

Pályázati forrásokról 

tájékoztatták a civileket

Pótszékeket kellett betenni a terembe, mert 

annyian érdeklődtek a fórum iránt.
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(Folytatás a 4. oldalon.)

ÚJBUDA ÜNNEPEL

március 15.

Március 15-e minden magyar 

ember számára ugyanazt jelenti: egy 

új korszak kezdetét, egy napot, amely 

egységbe kovácsolta nemzetünket. Egy 

hősies, önfeláldozó küzdelmet, egy tiszta és 

elkötelezett szabadságharcot egy nép, egy nyelv, 

egy ország fennmaradásáért. Ünnepeljük 

méltóképpen együtt a tavasz legszebb napját!

Újbuda Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves Családját az ünnepi műsorral 

egybekötött megemlékezésre és az azt követő 

családi programokra.

Helyszín:

Újbuda, Edömér utca 

(a Feneketlen-tó mellett)

Idopont: 

2013. március 15. 10.00-14.00 óra között

Beszédet mondanak:

Dr. Hoff mann Tamás 

Újbuda polgármestere

Dr. Simicskó István 
a FIDESZ- KDNP országgyűlési képviselője

Közreműködik a Bartók Néptáncegyüttes, 

Kubinyi Júlia népdalénekes, a Fölszál-

lott a páva versenyzője, valamint vers-

mondóként a József Attila Gimnázium 

12. osztályos diákja.

Az ünnepi műsort követően 11 órától az erre az 

időre történelmi családi parkká átalakult Edömér 

utcában toborzó játékok, lovas huszárok, 

édességek, kézműves foglalkozások várják 

a gyermekeket és a szülőket, nagyszülőket.

2013.
Számos kerületi és fővárosi rendezvényt tartanak a hétvégén, ame-

lyekre érdemes ellátogatni, ha az idő is engedi. Újbuda szerepe nem 

volt meghatározó az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban, 

ám a kerületnek is vannak kötődései, például a 12 ponthoz. Fájó, 

hogy a Gellért-hegy csak a szabadságharc leverése után ját-

szott kulcsszerepet.

Három ismertebb emlékhelye van Újbudának az 1848–49-

es szabadságharchoz kötődően. A Gellért-hegyen húzódik a 

Schweidel utca, a német származású Schweidel József tábor-

nok emléktáblájával, akit Haynau, miután az aradi vészbíró-

ság kegyelemre javasolt, mégis golyó általi halálra ítéltetett. 

Valószínű, hogy sokat számított az ítélet meghozatalában a 

katonatiszt német származása, ami miatt példát akartak sta-

tuálni rajta. A forradalom kitörésekor hazahozta Bécsből az 

egész ezredét, és a schwechati csatában tanúsított bátorságáért 

az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848. október 28-án tá-

bornokká avatta, majd 1849. május 9-én Pest városparancsnoka 

lett. Később Világosnál letette a fegyvert. Halála előtt a fogsá-

gáról naplót vezetett nejének: „Ezt a három ív papírt, amelyen 

hűségesen megírtam aradi fogságomat, adják át a feleségemnek, 

Domicának, ha bele nem pusztul bánatába”.

A Gellért-hegyen áll a Citadella, amelyet az egyetemi csillagvizsgáló 

helyére építtetett a szabadságharc után, 1854-ben Haynau, a pesti lakos-

ság megregulázására.

Lágymányoson, az Irinyi József utca 47. számú házon álló domborműves 

emléktábla a neves 12 pont megalkotójára emlékezik. Irinyi az 1848-as 

pesti forradalomban tagja volt annak a választmánynak, amelyik követel-

te a Helytartótanácstól a cenzúra eltörlését, Táncsics Mihály szabadon 

bocsátását, valamint javaslatára foglalták a forradalmi követeléseket 

pontokba – ez lett a 12 pont. A nemzetgyűlésnek végig tagja ma-

radt, jelen volt Debrecenben és Szegeden is. 1848. október 8-án 

a kormány Párizsba küldte a magyar érdekek képviseletére. Az 

1849. április 14-én elfogadott Függetlenségi nyilatkozat híre 

után álnévre szóló útlevéllel hazatért. A szabadságharc bu-

kását követően külföldre próbált menekülni, de Graz-

ban elfogták. Többhavi fogság után halálra ítélték, de 

végül Haynau megkegyelmezett neki. Irinyi ettől 

kezdve haláláig a szépirodalommal foglalkozott. 

1858-ban a Dunamelléki református egyházke-

rület tiszteletbeli főjegyzőjévé választották. 1859. 

február 20-án szívgyulladásban, élete 36. évében el-

hunyt. Haláláról Jókai Mór is megemlékezett a Vasárna-

pi Újságban: „Irinyi valóban az egész hazai intelligenciának 

halottja, kinek sírjára annyival nehezebb gondolnunk, mert oda nem 

egy bevégzett, hanem egy megkezdett munkásság van eltemetve”. A 

kerületi megemlékezésekről, ünnepségekről a 8. oldalon olvashat. (DA)

Szociotúra Szomszédok országban

Kíváncsi, hogy melyik közértben panaszkodott az egyre növekvő árakra Lenke néni? És arra, hogy a huligánverő Vágási Feri melyik buszmegállóban öklözött a rossz fiúkkal? 

Esetleg lehajtana egy stampedlit Sümeghy úr törzshelyén? A Budapesti Aszfaltprojekt által szervezett gazdagréti Szomszédok-túrán a rajongók minden vágya teljesülhet, 

miközben végigjárják a sorozat emblematikus forgatási helyszíneit.

A Budapesti Aszfaltprojekt a főváros különböző részein szer-

vez történelmi sétákat, díszletként felhasználva a várost a rég-

múlt megismeréséhez. A III/III-as ügynökséta és a Gestapo 

kontra AVH túra után most könnyedebb vizekre evezve a há-

rom panellakó család, Taki bácsiék, Mágenheimék és Vágásiék 

életébe engedtek betekintést.

A sétát vezető Merker Dávid szociológus már a kétórás út 

elején megjegyzi, nemcsak a sorozatrajongók igényeit elégíti 

ki a könnyfakasztó nosztalgiázással, de tudományos szakem-

ber lévén a rendszerváltás előtti és utáni életről, a társadalmi 

változásokról és a gulyáskommunizmus jellegzetességeiről is 

látképet ad a résztvevőknek. Az érdeklődők sorra járják a so-

rozat kultikus helyszíneit a Lantos utca 8. (valójában: Csíki-

hegyek utca 1.) panelháztól kezdve Jutka általános iskoláján 

át a forgatás alatt felhúzott, majd a cselekménybe is szervesen 

beépített gazdagréti templomig. De rácsodálkozhatunk arra is, 

hogy ezen a környéken jóformán semmi sem változott a ‘90-es 

évek óta, hogy aztán jólesően bizsergető nosztalgiával nézzük 

meg az adott helyszínhez kapcsolódó, iPaden levetített Szom-

szédok-részletet. Így kerül terítékre a derűs pillanatokat okozó 

gazdagréti postarablás, amikor a nejlonharisnyás fejű rablókat 

játszi könnyedséggel szereli le az öreg pókhasú, alkoholis-

ta operaénekes, Sümeghy és segítőtársa, Kutya úr, aki olyan 

erővel veri ki a pisztolyt a bandita kezéből, hogy az darabokra 

hullik. De egy levetített jelenetből azt is megtudhatjuk, hogyan 

adott be magának marihuánával halálos aranylövést két fiatal 

az erdőben, akiket csak a mindenre elszánt erdész, János men-

tett meg a pokol tüzétől.
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Jótékonysági koncert Gézuért

Gézu gyógyulásáért koncerteznek április 6-án  

a hazai sztárok, a Nemadomfel Együttes, sőt,  

Hoffmann Tamás polgármester is gitárt ragad.

Megmarad az újbudai 

diákok ösztöndíja

Több rendelet módosítására, újraalkotására 

került sor a március 21-i testületi ülésen.

SIKERSZTORI

Erkölcstan vagy hittan?

Két újbudai Márton is állami 

kitüntetésben részesült

Karinthy Márton és Kalász Márton 

az idei Kossuth-díjasok között. 

11

Választani lehet 

a beiratkozáskor
A Polgármesteri Kabinet egyházügyi 

tanácsadóinak szervezésében március 

7-én tájékoztatót tartottak az egyházi 

vezetők számára a 2013. szeptember 

1-jétől kötelezően bevezetendő er-

kölcstanóráról.

Szakál Ferenc Pál, az EMMI Köznevelésért 

Felelős Államtitkárság Közoktatás-fejlesztési 

Főosztály vezetője tájékoztatójában kiemelte, 

Újbuda kiváló példa, mivel megértette, hogy 

az iskolák – állami fenntartásba vételük elle-

nére – továbbra is a kerület közösségét szol-

gálják. 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény – figyelembe véve az alaptörvényt, mely 

szerint mindenkinek joga van a gondolat, a 

lelkiismeret és a vallás szabadságához –, a 

különböző híresztelésekkel ellentétben, nem 

kötelező hitoktatást vezet be, hanem bevezet 

egy kötelező órát, az erkölcstant, amelynek 

tartalma a kerettantervben van rögzítve. Azon-

ban a törvény lehetővé teszi a szülők számára 

a választást: az erkölcstanóra helyett a gyer-

mekét felekezetének megfelelő hittanórára is 

beírathatja. 
Az iskoláknak tájékoztatniuk kell a szülőket 

arról, mely egyházak szerveznek az adott in-

tézményben hitoktatást. A szülőknek a beirat-

kozáskor, azaz április 8–9-én kell nyilatkozni-

uk arról, szeretnék-e gyermeküket hittanórára 

beíratni. Amelyik szülő nem kíván erről nyi-

latkozni, annak gyermeke automatikusan er-

kölcstanórára fog járni.

Az erkölcstanórát szeptember 1-jétől felme-

nő rendszerben, az állami általános iskolák 

első és ötödik évfolyamain vezetik be. (K. E.)

(Összeállításunk a 12-13. oldalon)

Új férőhelyek  

a Nyitnikékben
A Kanizsai utcában működő Nyitnikék 

Óvoda hosszú ideig egy lakótárssal 

osztotta meg életét. Az épület második 

emeletén működő Újbudai Logopédiai 

Intézet nemcsak az egész kerületet látta 

el, helyben is rengeteget tett az óvodá-

sokért. A régóta növekvő férőhelyhiány 

miatt az intézetnek költöznie kellett, így 

az óvoda több gyermeket vehet fel.

– Hét évvel ezelőtt annyira lecsökkent a gyer-

meklétszám a Nyitnikék Óvodában, hogy a 

feleslegessé vált helyiségeket átadtuk a Lo-

gopédiai Intézetnek – számolt be a két intéz-

mény együttműködésének kezdeteiről Kalkus 

Mihályné óvodavezető. A 2007 óta egyre nö-

vekvő férőhelyhiány azonban szükségessé 

tette, hogy visszakapják a második emeleti 

szobákat, ezért Újbuda Önkormányzata átköl-

töztette a Logopédiai Intézetet az Erőmű utca 

4. szám alá. – Mindvégig nagyon örültünk a 

logopédusok jelenlétének, hiszen szakmai 

munkájuk kiválóan egészítette ki a miénket – 

tette hozzá a pedagógus. 

A képviselő-testület 2012-es döntése értel-

mében az intézmény újra nyolccsoportos óvo-

daként működhet, az átalakítások során két 

modern csoportszobát, valamint három fej-

lesztőszobát alakítottak ki. Hoffmann Tamás 

polgármester az átadóünnepségen elmondta: 

ebben az óvodában már második alkalommal 

szabadítottak fel olyan helyiségeket, amelye-

ket korábban más célokra használtak. A mos-

tani bővítésnek köszönhetően így hatvannal 

több gyermeket vehetnek fel szeptemberben. – 

Mióta az Erőmű utcában vagyunk, azt hallom 

a gyerekektől, hogy jobban szeretnek idejárni, 

mint a régi helyre, és mi is megszoktuk már 

– mondta Lengyelné Molnár Ágnes igazgató. 

A Nyitnikék apróságainak pedig továbbra sem 

kell messzebb menniük, mint eddig.    (T. D.)

Aradról jöttek a Pető Intézetbe

A március 15-i nemzeti ünnepet a Pető Intézet halmozottan sérült lakói is megünnepelték. Az aradi Csíky Gergely Főgimnázium, 

a sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a Pető Intézet közösen nyert el egy pályázatot, melynek eredménye-

ként a két iskola együtt mutatta be a ‘48-as forradalom emlékére készített előadását sérült társaiknak.

– Az Arany János iskola azzal keresett meg minket, hogy együtt sike-

resen indulhatnánk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 

„Határtalanul” című pályázaton, amelyre nemzeti ünnepi műsorral le-

hetett nevezni – számolt be az összefogás kezdeteiről Rúzsa Ildikó, az 

aradi gimnázium pályázati felelőse, aki szerint a közös program elsőd-

leges célja az volt, hogy a budapesti és a határon túli diákok találkoz-

hassanak egymással és tapasztalatot cserélhessenek. 

Áprilisban a Csíki Gergely gimnázium is vendégül látja a sashegyi isko-

lát. – A közös ünnep alkalmat ad arra is, hogy az aradiak megismerjék, 

milyen a nagyvárosi diákok élete – tette hozzá a tanárnő.

A három intézmény közös ünneplését nem volt könnyű megszervezni. 

Az esős, havas időben a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a sérült, 

sok esetben kerekes székes gyerekek hogyan jussanak el biztonságo-

san a rendezvény helyszínére, a sashegyi iskolába. A Nemzetközi Pető 

Intézet több éve ápol jó kapcsolatot ép gyermekeket nevelő oktatási in-

tézményekkel, akik rendszeresen ellátogatnak intézetükbe, ahol úgyne-

vezett szeretetszolgálatot teljesítenek. 

Makk Ádám, a Pető Intézet kommunikációs vezetője szerint ezen al-

kalmakon a gimnazisták megismerhetik, milyen boldogan is élnek az 

intézetben lakó gyerekek, és személyesen tapasztalhatják meg azon tel-

jesítményüket, amely mindenkit főhajtásra kötelez. 

A Pető Intézet szakértő konduktora szerint éppen a középiskolás diá-

kok a legnyitottabbak a másság elfogadására, és ők azok, akik könnyen 

megtalálják a hangot a sérült gyerekekkel. – Tudják, hogyan kell meg-

szólítani őket, és nincs bennük a téves bűntudat, hogy velük ellentétben, 

ők egészségesek – mondta el tapasztalatait a szakember.             (T. D.)

SZENTIMREVÁROS

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	 22	000	bekötött	lakás	 Napi	1	500–2	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
•	 Molinós	megjelenés	a	kerületi	nagy	rendezvényeken	
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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 megren-
delt 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.

MÉdIaajÁNLaT

1/64 oldal álló	
23.500	Ft+áfa

méret:		
33x49mm

1/8 oldal fekvő	
119.000	Ft+áfa

méret:		
137,5x102,5	mm

1/12 oldal álló	
89.000	Ft+áfa

méret:		
90x102,5	mm

1/16 oldal álló	
69.000	Ft+áfa

méret:		
66x102,5	mm

1/32 oldal fekvő	
39.000	Ft+áfa

méret:		
66x49mm

1/3 oldal fekvő 
295.000	Ft+áfa

méret:		
280x138	mm

1/2 oldal fekvő 
405.000	Ft+áfa

méret:		
280x210	mm

1/2 oldal álló	
405.000	Ft+áfa

méret:		
137,5x425	mm

1/1 oldal  
795.000	Ft+áfa

méret:		
280x425	mm

Panoráma oldal

méret:		
587x425	mm

1/8 oldal szalag	
119.000	Ft+áfa

méret:		
280x49	mm

1/4 oldal szalag	
225.000	Ft+áfa

méret:		
102,5x280	mm

1/4 oldal álló II. 
225.000	Ft+áfa

méret:		
66x425	mm

1/3 oldal álló	
295.000	Ft+áfa

méret:		
90x425	mm

1/4 oldal álló I. 
225.000	Ft+áfa

méret:		
137,5x210	mm

1/6 oldal álló	
175.000	Ft+áfa

méret:		
90x210	mm
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• IV.3. újbuda újság tervezett megjelenései (2013):

LaPszáM HIVataLos MegrendeLésI tényLeges 
 MegjeLenés HatárIdő anyagLeadás

UB	08		 Április	17.	 Március	29.	 Április	2.

UB	09		 Május	1.	 Április	19.	 Április	22.

UB	10		 Május	15.	 Május	3.	 Május	6.

UB	11		 Május	29.	 Május	17.	 Május	21!

UB	12		 Június	12.	 Május	31.	 Június	3.

UB	13		 Június	26.	 Június	14.	 Június	17.

UB	14		 Július	17.	 Július	5.	 Július	8.

UB	15	 Augusztus	7.		 Július	26.	 Július	29.

UB	16-17		 Augusztus	28.	 Augusztus	16.	 Augusztus	16.	
(összevont nyári lapszám) 

UB	18	 Szeptember	11.	 Augusztus	30.	 Szeptember	2.

UB	19		 Szeptember	25.	 Szeptember	13.	 Szeptember	16.

UB	20		 Október	9.	 Szeptember	27.	 Szeptember	30.

UB	21	 Október	22.	 Október	11.	 Október	14.

UB	22		 November	6.	 Október	25.	 Október	28.

UB	23		 November	20.	 November	8.	 November	11.

UB	24-25		 December	4.	 November	22.	 November	25.	
(Adventi összevont lapszám) 

UB	26		 December	18.	 December	6.	 December	9.

A szerkesztőség a 2013. évi megjelenések változtatására fenntartja a jogot!

• IV.04. Kedvezmények:

• Mennyiségi kedvezmények:

Nettó	300	és	500	ezer	forint	közötti	megrendelés	esetén:	7%,	nettó	500	ezer	és	egymillió	forint	közötti	meg-
rendelés	 esetén:	 10%,	 egymillió	 forint	 fölötti	megrendelés	 esetén	 pedig	 egyedi	 kedvezményt	 biztosítunk		
a	megrendelés	értékének	függvényében.	

MÉdIaajÁNLaT



Hirdetésfelvétel:
Szobonya Tímea

telefon:
+36/30 619 3323, 
+36/30 645 6606

E-mail:	
szobonya.timea@ujbudamedia.hu		
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• Gyakorisági kedvezmények: 

• Csomag kedvezmény:

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.	

V. Újbuda televízió

Az	Újbuda	Tv	a	főváros	legnagyobb	lélekszámú	kerületének,	egyben	az	ország	ötödik	legnagyobb	
önkormányzatának	a	közösségi	televíziója.	Műsorai	a	UPC	Magyarország	kábelhálózatán	keresztül	több	
mint	22	ezer	lakásába	jutnak	el	a	kerületben.	

Megjelenési lehetőségek:
•	 Alap	30	másodperces	reklám	spot	sugárzásunk	1	hétre	(azaz	1	fősugárzás	20	ismétléssel)	15.000	Ft+áfa,	

1	hónapra	pedig	40.000	Ft+áfa.	Amennyiben	szükséges	gyártási	költségünk	18.000	Ft+áfa.

•	 PR	film	esetében	maximum	120	másodperc	terjedelemmel	1	hétre	(azaz	1	fősugárzás	20	ismétléssel)	
30.000	Ft+áfa,	1	hónapra	pedig	100.000	Ft+áfa	a	sugárzási	költség.	Amennyiben	szükséges	gyártási		
költségünk	32.000	Ft+áfa.	
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Megjelenések 
száma

Kedvez
mény

Felület  1/2  1/3  1/4  1/6  1/8   1/12   1/16   1/32   1/64

Listaár 405.000	Ft 295.000	Ft 225.000	Ft 175.000	Ft 119.000	Ft 89.000	Ft 69.000	Ft 39.000	Ft 23.500	Ft

2-4 10% 364.500	Ft 265.500	Ft 202.500	Ft 157.500	Ft 107.100	Ft 80.100	Ft 62.100	Ft 35.100	Ft 21.150	Ft

5-6 15% 344.250	Ft 250.750	Ft 191.250	Ft 148.750	Ft 101.150	Ft 75.650	Ft 58.650	Ft 33.150	Ft 19.975	Ft

7-8 20% 324.000	Ft 236.000	Ft 180.000	Ft 140.000	Ft 95.200	Ft 71.200	Ft 55.200	Ft 31.200	Ft 18.800	Ft

9-10 25% 303.750	Ft 221.250	Ft 168.750	Ft 131.250	Ft 89.250	Ft 66.750	Ft 51.750	Ft 29.250	Ft 17.625	Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák!


