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SZÍNHÁZ 
A PIAC FELETT 
ÚJ RENDEZVÉNYTERET KAP ÚJPEST
interjú Ullmann Mónikával és Benedek Miklóssal



HELLÓ, KEDVES OLVASÓ!
Mit írhatnék, amit még senki nem mondott el, vagy nem írt le az új 
piaccal és rendezvénytérrel kapcsolatban? Rájöttem, hogy pont 
az a lényeg, amit már megírtak. Pontosabban, amiről ebben az új, 
havonta megjelenő magazinunkban írunk. Piac. Kultúra. Piaci 
kultúra. A kultúra piaca. 

A Független Ujság és az Ujpesti Közlöny első oldalas cikkben 
jelentette meg az 1921 novemberében megszületett 
képviselőtestületi döntést. Az előbbi lap képpel illusztrált cikkéből 
idézünk gondolatokat: „Monumentális piactér épül Ujpesten”  
– a közel száz évvel ezelőtt füstbe ment terv mára valóság lett. 

Természetesen a tervek és az elképzelések változtak, a lényeg 
azonban mégis ugyanaz: a múlt értékeire építkezünk és élő 
hagyományt tartunk fenn – hangsúlyozza Tóth Péter, a Lipóti 
Pékséget üzemeltető PEMIBO Kft. ügyvezető igazgatója. 

A monumentális piacunk varázserejéről megkérdeztük Wessely 
Márta gasztroírót is:
„…szeretek a piacon enni, megkóstolni a szőlőt, megenni egy-
egy lédús kovászos uborkát, friss kiflit, a magas asztaloknak 
támaszkodva tépni a tejfölös, sajtos vagy épp fokhagymával 
gazdagon megkent, frissen sült lángost, vagy kóstolni bármit, aminek 
az illata körbeölel.” 

De hogyan fér meg egymás mellett, pontosabban alatt-felett 
egy rendezvénytér és egy piac? 
„Noha nehezemre esik elképzelni, hogyan működhet egymás mellett 
két ilyen különböző intézmény, a görög és római színházi hagyomány 
éppen erre a kettősségre épül” – Benedek Miklós  
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SZÍNHÁZ
A PIAC FELETT 

HEISENBERGGEL DEBÜTÁL AZ UP ÚJPESTI  
RENDEZVÉNYTÉR SZÍNHÁZTERME

Az UP Újpesti Rendez-
vénytér színháztermét 
a nagy sikerrel játszott 
Heisenberg című da-
rabbal avatják fel. A kö-
zelgő bemutató kapcsán  
a színművészekkel,  
Ullmann Mónikával és 
az újpesti születésű 
Benedek Miklóssal  
beszélgettünk az elő-
adás aktualitásáról, 
szerepélményeikről. 
A helyszín izgalmas 
adottságaiból fakadóan 
természetesen a piac 
és a színház kapcsolata 
is terítékre került.

A külföldön már nagy sikerrel 
játszott Simon Stephens-darab, 
a Heisenberg, először idén,  
Szabó Máté rendezésében ke- 
rült színpadra Magyarországon,  
hogy most az újpesti közönség-
hez is eljuthasson.

Ullmann Mónika: Nem lehet 
előre tudni, mennyire lesz sike-
res egy előadás, és azt sem, mi-
lyen indíttatásból jönnek meg-
nézni a nézők. Amikor dolgozunk 
egy darabon, a próbafolyamat 
alatt mindenki arra törekszik, 
hogy a maximumot hozza ki 
az adott szerepből. Hogy ennek 
köszönhetően sikeres lesz-e 
Újpesten, az majd kiderül. 

A zseniális egyfelvonásos előa-
dás Heisenberg német fizikus, 
a határozatlansági reláció 

elvének megalkotója után kapta 
a címét, nem is véletlenül. 
A történet egyszerű, ám mégis 
zseniális: egy nő és egy férfi 
kapcsolatáról szól.  

A Heisenberg... 
egyszerre vicces  
és megható. 
Az előadások alatt 
sok a nevetés, de 
az sem ritka, hogy 
egy-egy néző  
elsírja magát.

A cselekmény szerint a nő 
megpillant egy idősödő hen-
test a zsúfolt pályaudvaron, 
és engedve pillanatnyi sze-
szélyének, hirtelen a nyakába 
csókol. A külföldön nagy sikerrel 
játszott darab két magányos 
ember meséje, akik valamiért 
egymásra találnak, és fellán-
gol bennük egy új szerelem. 
A véletlennek tűnő találkozás 
aztán gyökeresen megváltoz-
tatja mindkettőjük életét. Alex, 
a hetvenes hentes, és Georgie, 
a nála jóval fiatalabb pincérnő 
szép lassan rájönnek, nekik 
bizony dolguk van egymással…

U.M.: Nekem a sírva nevetős 
történetek a kedvenceim,  
az érzelmi hullámvasút. 
Az évek során egyre bátrabb 
lettem, már merek szélsősége-
sebb lenni.  A Heisenberg éppen 

SZERZŐ
Bódis Réka
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Takács Attila
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ennek enged teret: egyszerre 
vicces és megható. Az előadá-
sok alatt sok a nevetés, de az 
sem ritka, hogy egy-egy néző 
elsírja magát. Ennél a darabnál 
pedig azt éreztem, hogy pont 
elegen játsszuk, ráadásul nem 
is akárkivel állhatok színpadra!

Ullmann Mónika és Benedek 
Miklós számára a Heisenberg 
hozta meg az első közös szín-
padra állást, ám a színészek 
már a bemutató előtt is jól 
ismerték egymást: Benedek 
Miklós a főiskolán tanította, 
a József Attila színházban pedig 
rendezte már a színésznőt. 
Kettejük szórakoztató, s egy-
szersmind mély és tartalmas 
előadása kortól függetlenül 
minden nézőnek sok meglepe-
tést tartogat.

Benedek Miklós: A kétszemé-
lyes darab változatos helyszí-
neit egyetlen eszközzel, egy 
különleges, forgatható elemek-
ből álló paddal sikerült meg-
valósítani, hála Cziegler Balázs 
díszlettervezőnek. Ez az egyet-
len pad elég is hozzá, hogy 
megjelenítse a pályaudvart, 
a hentesboltot, az éttermet, 
a lakást és az utcarészleteket, 
sőt, még forog is. 

Színház a piac felett

Nem csak a belső helyszínek 
megjelenítése, de a külső hely-
szín is igazán különleges: az UP 
Újpesti Rendezvénytér eseté-
ben ugyanis egymás mellett 
kap helyet egy valódi, nyüzsgő 
piac és egy vérbeli, színházi kul-
turális közeg. Ennek az egyedi 
kontrasztnak a lehetőségeiről is 
megkérdeztük Benedek Miklóst.

B.M.: Ritkán járok piacra, de 
olyankor mindig elvarázsol az 
a semmihez sem hasonlítható 
légkör, ami belengi ezeket a te-

reket. Különösen a mediterrán 
piacok hangulatát kedvelem, 
az emberek és állatok, szagok 
és illatok, jó ételek különös ele-
gyét, a nyüzsgést, ami a piacok 
velejárója. 

Hozzátette: noha nehezére 
esik elképzelni, hogyan működ-
het egymás mellett két ilyen 
különböző intézmény, a görög 
és római színházi hagyomány 
éppen erre a kettősségre épül.

Ritkán járok piacra,  
de olyankor mindig  

elvarázsol az a semmihez  
sem hasonlítható légkör,  

ami belengi ezeket 
a tereket.

HEISENBERG
Írta: Simon Stephens
Rendezte: Szabó Máté 

Szereplők: Ullmann Mónika, 
Benedek Miklós

Időpont: október 5. 19:00
Helyszín: UP Rendezvénytér

www.UP4event.hu



ÚJ SZINTRE EMELJÜK
 A RENDEZVÉNYTÉR

FOGALMÁT

A frissen megnyílt UP Újpesti Rendezvénytér egy 
egyedülállóan különleges közösségi tér. A kerület 
új kulturális színfoltja egyszerre biztosít helyszínt 
ismeretterjesztő programoknak, különböző kiállí-
tásoknak, zenének, gasztronómiának és szórako-
zásnak, és kínál sportlehetőségeket is. 

SZERZŐ
Bódis Réka

FOTÓK
Várai Mihály
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KEDVES LÁTOGATÓ! 
Szeretettel köszöntöm!

Istenes László, az UP Újpesti Rendezvénytér 
kommunikációs és marketingigazgatója

Ahogy arról a város közösségi oldalán már 
értesülhettek az Újpesten élők, szeptember 
elsején egy óriási programkavalkáddal megkezdte 
próbaüzemét az UP Újpesti Rendezvénytér, 
amely a kerület elmúlt 30 éves történelmének 
legjelentősebb beruházása, és egyben 
Budapest legújabb és egyik legkorszerűbb 
rendezvényközpontja.

Engedje meg, hogy néhány mondatban 
bemutassam a házat!

CSAK ÉREZZÉK JÓL MAGUKAT!
Az egyedi lehetőségeket kínáló épület és a hamarosan elkészülő, hozzá 
kapcsolódó tér alkalmas koncertek, színházi előadások, konferenciák, 
céges összejövetelek, zenekari és táncpróbák, valamint hatalmas társasági 
és egyszerre több kiscsoportos esemény lebonyolítására. Az egyedülálló 
létesítményben az én egyik kedvenc helyszínem az UPstars, amit remélem, 
hogy a fiatalok is kedvelnek majd, ezen túl, reményeink szerint, a pezsgő 
társasági élet egyik helyi színtere is lesz, ahol utcazenészekkel, virtuális 
tartalmakkal várjuk a szórakozni, megpihenni vágyókat.

CSAK TUDATOSAN...
A ház egyediségét nemcsak az épület és a tér különleges egysége, 
kapcsolata adja, hanem például az ÖKO hűtés-fűtés rendszere, az egyedi 
építészeti megvalósítása, a fantasztikus hangulatú belső építészeti ötletei, 
és nem utolsósorban a ház adottságaira, a ház közönségére alakított egyedi 
programjai is. Olyan kiállításokkal, koncertekkel, színházi vagy szabadidős 
eseményekkel, programokkal készülünk, amelyeket csak itt nálunk 
élvezhetnek a látogatóink, vendégeink, amelyek kifejezetten a kreatív 
csapatunk szüleményei. Erre irányul a szlogenünk is,

UP4YOU, AZAZ AZ UP ÖNNEK SZÓL!
Tervezze velünk a szabadidejét, állandóan frissülő programjainkat és 
híreinket az up4event.hu oldalon követheti nyomon!

Új fejezet 
kezdődött

az életemben

UP4You

FOTÓ
Takács Attila
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GYERMEKTÁNCHÁZ  
A BEM NÉPTÁNCEGYÜTTESSEL
Akik eljönnek programjainkra, megismerik a jeles napokat, az ehhez kap-
csolódó játékokat, dalokat, népi hangszereket és a gazdag magyar néptánc-
kincsünket. Az élőzenés népi táncház, a gyermekjátékok és a programhoz 
kapcsolódó kézműves-foglalkozás minden korosztálynak ajánlott.
Időpont: szeptember 23. vasárnap 10:00–12:00 
 következő alkalmak: október 21., november 18., december 16.  
 és 2019. január 13. 10:00–12:00
Helyszín: Ifjúsági Ház

JELES NAPOK - SZÜRET 
Táncház, kézműves-foglalkozás, 
játék- és ismeretterjesztés.
Időpont: október 10-11. 14:00
Helyszín: Ifjúsági Ház

FEHÉR BOT VILÁGNAPI  
RENDEZVÉNY 
Interaktív, elfogadást segítő fog-
lalkozások alsó- és felső tagozatos 
iskolai csoportoknak.
Időpont: október 12. 10:00
Helyszín: Ifjúsági Ház

BREKEGI BARNABÁS ÉS A NAGY 
SZEMÉTKUPAC  
A Tekergő Bábszínház előadása 
a békáról, aki egy nap rejtélyes 
szemétkupacot talál az odúja előtt. 
Újpest Kártyával kedvezmény! 
Időpont: szeptember 22. 10:00
Helyszín: Lóversenytéri Közösségi Ház

VUK – BÁBSZÍNHÁZ 
Fekete István regényének feldolgo-
zása. Vuk, a kis róka sok-sok kalan-
dot él át, míg felnő és a rókák né-
pének védelmezője lesz. A 25 éves 
Fabula Bábszínház előadása.
Újpest Kártyával kedvezmény! 
Időpont: október 6. 10:00
Helyszín: Megyeri Klub

KÖZÉPISKOLÁK 28. BÖRZÉJE  
Rendezvényünk lassan három 
évtizede sikeresen segíti a gyerme-
keket, a szülőket a tájékozódásban, 
az iskolaválasztásban. 
Időpont: szeptember 25-27. 10:00
Helyszín: Újpesti Kulturális Központ 
− Ifjúsági Ház

HATVANON TÚL AKTÍVAN,  
AZAZ „A MÁSODIK TAVASZ”  
–ÚJPESTI NYUGDÍJASKLUB  
Közösségi program szépkorúaknak.
Időpont: szeptember 17. 15:00
Helyszín: UP Újpesti Rendezvénytér

TANFOLYAMOK 
„Színjátszásról kicsit másképp” − 
általános iskolások számára.
6-14 éveseknek szombaton három 
csoportban. Folyamatos bekap-
csolódási lehetőség.
Időpont: szeptember 22-től, szom-
bati napokon 09:00., 09:30., 10:30
Helyszín: UP Újpesti Rendezvénytér

„MINDEN EMBER MACSKA NEM 
LEHET!” 
Gyermekprogram, kézműves-
foglalkozás, meséről kicsiknek és 
nagyoknak.
Időpont: szeptember 22. 16:00
Helyszín: Polgár Centrum

„HISZEM, HOGY…” 
Zenés díszelőadás minden korosz-
tálynak. 
Időpont: szeptember 22. 18:00
Helyszín: Polgár Centrum

FUTÓ- ÉS KERÉKPÁROS FESZ-
TIVÁL, KÁPOSZTÁSMEGYERI 
SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Amikor az egészség számít!  
Egy nap, amely mindannyiunk 
számára fontos.
Időpont: szeptember 29.
Helyszín: Kósa Pál sétány

DIAFILMKLUB – MÁR ÓVODÁS 
CSOPORTOKNAK IS
Időpont:  ovis: október 11., 18., 10:00 
 sulis: október 4. 14:00
Helyszín: Ifjúsági Ház - Új Galéria

PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMAJÁNLÓ
HERNÁDI PONT 

Díva, bohóc, ember és színésznő. Ez mind, ami vagyok. És már egy jó 
ideje ez vagyok. Ilyenkor illik számot adni, mi volt, mi lesz.
Tojok az illemre, a szabályokra. Az érdekel, ami egy kicsit más. 
Mondatok, amiket már elmondtam, amiket nekem szántak vagy szán-
hattak volna.
Dalok, amiket nekem írtak vagy írhattak volna a szerzők, ha kicsit jobban 
odafigyelnek.
Ez az est rólam szól!
Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, amíg kigondoltam.
Woody Allen mondta: “Nem félek a haláltól, csak nem szeretnék ott 
lenni, amikor megtörténik.”
De mint tudjuk, jöhet egy pont...

Hernádi Judit zenés estje
Időpont: október 20. 19:00
Helyszín: UP Újpesti Rendezvénytér

HOGYAN NEVELJÜNK BOLDOG GYERMEKET?

KÁDÁR ANNAMÁRIA pszichológus, a Mesepszichológia c. könyvek 
szerzőjének előadása a gyermeknevelésről.
„Mit közvetítek gyermekem felé: a világ egy jó hely, ahova érdemes 
volt megszületni vagy a világ veszélyekkel teli? Megbízom-e abban, 
hogy egészséges gyermekem képes a saját tempójában fejlődni, 
vagy szorongok, hogy »versenyhátrányba kerül« a többiekhez 
képest, ezért programszerűen »fejlesztem« őt? Képes vagyok-e a 
problémás helyzetekben nyitottan figyelni és rugalmasan alkal-
mazkodni, vagy mereven ragaszkodom ahhoz, amit egyszer elha-
tároztam? A gyermeknevelésről vallott gondolataim, a nevelésben 
alkalmazott módszereim mind-mind engem mesélnek.”
Újpest Kártyával kedvezmény! 
Időpont: október 6. 19:00 
Helyszín: Ifjúsági Ház

SZÜRETI MULATSÁG

Egész napos program a csa-
láddal. Izgalmas programok, 
készségfejlesztő kézműves- 
foglalkozások és meglepetés-
koncertek Újpest központjában.
Időpont: szeptember 29.
Helyszín: Szent István tér 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

UP Újpesti Rendezvénytér 
up4event.hu

Újpesti Kulturális Központ
ujkk.hu 

Újpest Városi Rendezvények 
ujpest.hu/programok
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