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Megerősítést nyert a hetek óta
terjengő pletyka: a császár lefújta a poroszokkal közelgő háborút, mert inkább a Viva Cometsztárok fellépését kívánja
megtekinteni az újbudai Monarchia Öröksége Fesztiválon. Ferenc József az összegyűlt újságíróknak elmondta,
évek óta szeretné látni Puskás
Petit, Lolát és Gáspár Lacit, és
ez lényegesen fontosabb neki,
mint Bajorország elfoglalása.
Egy, neve elhallgatását kérő
tábornok szerint jobb is, hogy
nem lesz összecsapás, mert az
uralkodó hozzáállása nagymértékben aláásta az előkészületeket: „Így nem lehet birodalmat vezetni! Múltkor is éppen
München meglepetésszerű
megtámadását tervezgettük,
amikor arra kaptuk fel a fejün-

Ferenc József

ket, hogy Őfelsége a sarokban a
Viva Comet-dalt dúdolja elmerengve…” Kíváncsiak
voltunk

Erzsébet királyné véleményére is, de mióta megtudta,
hogy férjura szombaton Zséda
koncertjére is ellátogat, nem
nyilatkozik a sajtónak.
A botrányról bővebben a 4. oldalon

FERENC JÓZSEF:
A CSÁSZÁR IS
E
NE HAGYJA KI LJÖN,
ÖN SE!
Kedves Olvasók!
Az Újbuda újság szerkesztősége nyár végi huncutsággal lepi meg Önöket. A
megszokott és évek óta az iskolakezdés napjaiban aktuális Tóparti Újbuda
Party - most új ruhába öltözik. Ez a családi hétvége a megújult Gárdonyi
tér programjaival egészül ki. A múlt és a jelen találkozik a mostani rendezvényben. Ez a kiadvány pedig hangulatával szeretne mindehhez hozzájárulni, és kedvet csinálni Önöknek, hogy minél többen eljöjjenek.
A cikkek a képzelet szüleményei, a történelmi személyek szavai vagy
tettei még utalni sem próbálnak a valóságra. Az Umberto királyt ábrázoló
karikatúra az angol Vanity Fair magazinban 1877-ben jelent meg, és az
elnagyolt ábrázolást akkor se és most se vezette semmiféle bántó szándék.
Kellemes olvasást és jó szórakozást kívánunk a szeptember 11-12-i
hétvégére!
A szerkesztők és a szervezők

KIEMELT
TÁMOGATÓ:

ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

KEGYESKEDEK
ELLÁTOGATNI
ÚJBUDÁRA
A Császár elhalasztja a háborút,
nem akarja kihagyni a
Viva Comet sztárok fellépését
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Diplomáciai botrány!

Az olasz királyt csak
az Anti-Fitness
Club érdekli
AZ UDVAR LEIRATBAN TILTAKOZIK,
SZANKCIÓK KILÁTÁSBAN
Az olasz király, a megzabolázhatatlan Umberto újabb diplomáciai botrányt kavart. A „Hosszabb
bajuszt növesztek,
mint Ferenc József ”
címen elhíresült akció után most kijelentette, hogy csak
az Anti-Fitness Club
fellépésére kíváncsi,
a koncert után azonnal
hazautazik Rómába, sőt!
A szombati újbudai koncertekre el
sem látogat.
Bécs és Budapest
közös nyilatkozatban ítélte el az itá-

I. Umberto

liai uralkodó hozzáállását, és hozzátette, ez személyes sértés Zséda
és a Viva La Divas számára. A
külügyi szóvivő szankciókat helyezett kilátásba:
„Ez lehet az utolsó csepp
Umberto és az olaszok
részéről. Nem kizárt,
hogy ezek után be kell
vonnunk az engedélyét az
összes olasz fagyizónak
és pizzériának a Monarchia területén...” Pletykák szerint
a király reakciója erre egy hosszú
és elnyújtott „Mamma Mia!” volt...
Ennek pontos jelentését szakértőink még vizsgálják.

Szeptember 12.

Nosztalgiavasárnap a Gárdonyi téren
10.00 Szent Gellért tér – Ünnepélyes díszfelvonulás veterán
autókkal a Gárdonyi térhez
A Pomázi Tűzoltó Zenekar térzene koncertje a Gárdonyi téri szabadtéri színpadon
10.35 Molnár Gyula polgármester ünnepélyes megnyitója

11.00 „Maud a csodapók” – meg a többiek; egykor volt
vurstli világa - Taurin cirkuszcsoport
11.30 Látta-e már Budapestet? – Zerkovitz kuplék

13.00 „Nagyanyáink kisütötték…” Régi konyhai fortélyok,
tanácsok receptek Wappler Károly mesterszakáccsal,
tangóharmonikával, régi budai történetekkel, Közreműködik: Littvay Gyula tangóharmonikán
Vendég: Tabányi Mihály tangóharmónika művész

14.00 „Szép magyar tánc” – Vadrózsák néptáncegyüttes

14.40 „Kisasszony kérem, írjon fel a táncrendjébe…” Goldance táncegyüttes bemutatója századelős táncok,
„Az eladó lányok tízparancsolata”
15.15 „Teknősbéka, avagy ki az őrült a csárdában” – Karinthy Frigyes, kabaré tréfái; Tarka Színpad
16.15 „Ma a tied vagyok” – Kapocs Zsóka Karády műsora

17.00 SZENIOR ÜNNEP – Szenior Gála 2010.
A 2010. év Újbuda Szenior Ki Mit Tud győzteseinek
kollektív alkotásainak gála műsora

19.30 Kacsóh Pongrácz: János vitéz – daljáték két részben - Bel
Canto operaegyüttes szólistái illetve kórustagjai, Zuglói
Szimfonikus Zenekar: vezényel: Záborszky Kálmán
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Kisszínpadi
programok a
Feneketlentónál:
SZOMBAT
10. 30 Zenés köszöntő
és hangszer bemutató
11. 00 Szépmező szárnya és Hajnal – zenés
interaktív mesejáték.
13. 30 Aprók tánca
15. 00 A király leányait
szabadító juhász – zenés
interaktív mesejáték
16. 30 Csűrdöngölő
táncház
17. 30 Az Üveghegyen
túl - interaktív mesejáték
V
VASÁRNAP
10. 30 Zenés köszöntő
és hangszer bemutató
11. 00 A pórul járt
farkas – székely népmese
feldolgozás – autentikus
zenei kísérettel.
13. 30 Csángó táncház
15. 00 Mese Mátyás
király udvarából
16. 30 Árgyélus és Tündér Ilona – zenés interaktív mesejáték
17. 30 Hetedhét koncert: XIX. századi muzsikával, gyerekeknek

A Monarchia Örökségének
fő támogatója:
Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Fővédnök: Molnár Gyula,
Újbuda polgármestere

Az események szervezője:
Média 11 Kft., Őrmezei Közösségi Ház
A kiadványt szerkesztette, felelős kiadó:
Média 11 Kft.
Kapcsolat a szervezőkkel:
media@ujbuda.hu, Újbuda TV
1118 Budapest, Csikihegyek u. 13.
Tel.: 246-6259, Fax: 246-8412
Információk: www.ujbuda.hu
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ANDRÁSSY GRÓF
VALLOMÁSA:

Exkluzív !

Együtt
akarok
fellépni
SP-vel!
Andrássy Gyula gróf
egy tegnap este sugárzott interjúban bevallotta, úgy érzi, nem
biztos, hogy fel tudja
dolgozni, ha vasárnap
nem léphet színpadra
SP újbudai koncertjén. A külügyminiszter
könnyekkel küszködve beszélt arról, hogy
hónapok óta énekta-

nárhoz jár, és már saját
stylistja is van – feltűnő
hajviselete már ennek
eredménye. Az arisztokrata hangja elcsuklott, amikor a következőket mondta: „Egész
életemet államügyekkel
töltöttem. Amióta SP
üstökösként tűnt fel a
magyar könnyűzene
egén, rájöttem, az éneklés az igazi hivatásom. Sajnos SP
menedzsmentje
eddig nem reagált
a leveleimre...”
Egy közeli barát
elmondta, ha a
duett nem jön
össze, a gróf
hiphop táncosként szeretne
továbbdolgozni.

Andrássy Gyula gróf

Egész hétvégés programok a Feneketlen-tónál
 Magyar mesterek és termelők udvara
Mézmúzeum, Csokoládia, Biosütemények
Kézműves mesterek
 Kirakodó vásár
Könyvek, játékok és apró-cseprő holmik vására. Olvasnivaló: Cser Kiadó, Scolar Kiadó,
Springmed Kiadó

 Szépség és egészség sarok
Alakformálási és egészségmegőrző kezelések; Átváltoztatunk! Bőranalízis és sminkek
az Avontól; Egészségügyi szűrések - Egészségért Egyesület; Fényterápiás kezelés és
Tanácsadás; Aurafotózás
Savoya Fitness ; Masszázs
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FERENC JÓZSEF ZSÉDA
KONCERTRE MEGY –
SISSI FÉLTÉKENY
udvari pletyka!

Belső udvari informátorunk
– akiről annyit elárulhatunk,
hogy Erzsébet királyné egyik
magyar udvarhölgye – szerint pattanásig feszült a helyzet a császári pár között.
Amióta megtudta, hogy
az uralkodó ott lesz
Zséda szombati újbudai
fellépésén, Sissi sírva a
„Miért nem inkább a cárhoz mentem feleségül?”
mondatot dünnyögve
lézeng Schönbrunn folyosóin. Állítólag nem ez az
első féltékenységi rohama
a népszerű királynénak.
Legutóbb egy Lola-posztert
talált a császár privát öltözőszobájában. Kérdés, mi
lesz, ha megtudja, hogy Lola
is koncertet ad az újbudai
fesztiválon...

A Feneketlen-tónál: Színpadon a
magyar zenei élet legnagyobb tehetségei!
SZOMBAT - SZEPT. 11.
17:10  Preszy és a Parola
Együttes
18:15  Erox
19:00  Viva La Divas

(Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek Judit)

20:00  Koós Réka –
Mészáros Árpád Zsolt
musical előadás
21:00  ZSÉDA

VASÁRNAP - SZEPT. 12.
16:00  Puskás Peti
16:30  Brasch Bence

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00









21:00

 COMET DAL:

Kiegészítö
programok a
Gárdonyi téren:
„Újbuda mozgó” – kinográf
sátor – Archív és újkori ﬁlmek
vetítése 12 órától folyamatosa a helyi program szerint 
Szenior kreatív alkotások 2010.
– képző- és iparművészeti
kiállítás  Úton a két helyszín
között nosztalgia vasúton

TŰZIJÁTÉK
A FENEKETLEN TÓNÁL:
szombaton az élő
koncertek után

TÁMOGATÓINK:

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

L.L. Junior
Lola
Groovehouse
Gáspár Laci
Tombola
SP
Anti Fitness Club

PUSKÁS PETI, L.L.
JUNIOR, LOLA,
GROOVEHOUSE, SP,
GÁSPÁR LACI, ANTI
FITNESS CLUB

SAVOYA PARK
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Danubius Hotel Flamenco Premier Fitness  Kapcsolat
Marketing Kft  Kriera Bt.  Megasztár-2000 kft. Győr 
Naturelle Kozmetikai Kft.  Mounty Kft.

