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Bővebben a 7. oldalon.  

Bővebben a 8. oldalon.  

VILÁGJÁRÓ-  
SOROZAT

Bővebben a 2. oldalon.  

NEMZETKÖZI BREAK & HIP-HOP 
FESZTIVÁL ÉS VERSENY
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KEDVES ÚJPESTIEK! 

Tagadhatatlanul beköszöntött a nyár. Ez a mi esetünkben telt 
házas koncerteket jelent a teraszunkon, karneváli hangulatot 
brazil, grúz és török táncosokkal, kínai tusrajzkiállítást, valamint 
a már megszokott és közkedvelt állandó programjaink újabb és 
újabb alkalmait.

Tovább folytatódik ingyenes Terasz LIVE-sorozatunk, ahol 
ahogy azt már megszokhatták, igazi zenei csemegékkel szol-
gálunk a hozzánk látogatóknak, valamint az évszakhoz igazán 
passzoló borokban is elmerülhetünk Borterasz-sorozatunk kö-
vetkező állomásán.  Akik pedig szeretik a különleges hangulatú 
filmeket, azoknak szintén érdemes ellátogatni következő Film-
szerda eseményünkre, ahol Paolo Genovese legújabb filmjével 
várjuk a közönséget.

Töltsék velünk a nyarat is!

TARTALOM
    UP ÚJPESTI RENDEZVÉNYTÉR

UP2 |  1. Break it UP

UP7 |  ŐK2EN

UP8 |  Szeptemberben folytatódik  
 a mindig telt házas 
 Világjáró-sorozat 

UP10| Programajánló

        ÚJPESTI PIAC

P1 |  Nyitvatartás 

P1 |  Dobozba zárt virág

P2 |  Vadkolbász

P3 |  Kalandok a rántottán túl

P4 |  Az örök mumus

P6 |  Akciós ajánlatok

P8 |  Nyársra fel! 
 A szalonnasütés rejtelmei

P9 |  Görög hangulat 
 a konyhában

P10 |  Mogyorókrémmel 
 minden finomabb!

P12 |  Szabadon a szabadban

Istenes László

INGYENES KONCERTEK 
AZ UP TERASZÁN

JÚLIUS 6. \ 20:00
CHAMELEON JAZZ BAND

JÚLIUS 13. \ 20:00
JÓZSA TAMÁS DUÓ

JÚLIUS 20. \ 20:00
BÓDY MAGDI
Én + Ő, a zongora

JÚLIUS 27. \ 20:00
RÁK BÉLA COMBO

JEGYVÁSÁRLÁS ÉS INFORMÁCIÓ:      
www.uprendezvenyter.hu      1042 Budapest, Szent István tér 13-14.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



A breaktánc még napjainkban sem olyan elter-
jedt, hol találkoztál először ezzel a műfajjal?
Ifjúsági válogatott kajakos voltam, amikor talál-
tam egy ennél is nagyobb kihívást. 2007-ben egy 
barátom meghívására elmentem Ürömre, ahol 
az akkori legjobb budapesti breakesek edzettek. 
Elképesztő volt számomra, hogy mikre képesek, 
szertornászoktól se láttam ilyet.

Ez motivált abban is, hogy idővel ne csak hobbi-
ként tekints erre a sportágra, hanem profi legyél?
Szeretnék profi lenni, de a nemzetközi mezőny 
nagyon erős. 12 év edzés munkája van benne, 
hogy itthon felküzdöttem magam az élmezőnybe.  
Színházakba, cirkuszokba hívnak mint artista, szer-
te a világon, mégis rengeteget kell még fejlődnöm! 

Hogyan kezdtél el tanítani és csöppentél bele 
a versenyszervezés világába?
Ez egy erős kultúra. Rengeteget kaptam tőle és 
valahol igyekszem vissza is adni ezt. Ennek a ta-
nítás és a Jamszervezés a legjobb módja. 

Egyre többet hallani, hogy a breaktánc egy 
sport. Merre tartunk most ezzel kapcsolatban?
Ez sokáig vitatott kérdés volt. 2018-ban viszont 
hatalmas sikerrel debütált az ifjúsági olimpián és 
nagy eséllyel már ott lesz a 2024-es párizsi nyári 
olimpiai játékokon is. Ez az egyetlen táncstílus, 
ami sportszinten is megállja a helyét!

Az UP Újpesti Rendezvénytér egy egyedülálló 
nemzetközi fesztiválnak ad otthont, ahol 
hatalmas show-nak lehetünk részesei.  
Fedezzük fel együtt a break és a hiphop 
világát, élvezzük a Face Team Akroba-
tikus Kosárlabdacsapat lélegzetelállító 
mozdulatait! A verseny ideje alatt  
Dj- és harcművészeti bemutató is 
várja a látogatókat. A színházteremben 
Európa kiváló break- és hiphoptáncosai 
mérkőznek meg a díjakért, miközben a te-
raszon megrendezésre kerül egy országos 
graffitiverseny is. Az estek megkoronázá-
saként fergeteges koncertekkel is készülünk. 
A fesztiválról az esemény szakmai főszervezőjével, 
Szabó Mátyással beszélgettünk.
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AUGUSZTUS 2-3.

BORTERASZ
SZEPTEMBER 6.    OKTÓBER 11.

Kalandozás a hazai borvidékeken 
Káli Ildikó sommelier kalauzolásával.

SZEPTEMBER 6. Szekszárdi élménytúra borokon keresztül. 
 Neves szekszárdi borászok remekeinek kóstolása.

OKTÓBER 11.  Ha október, akkor olaszrizling! 
	 Rizlingek	kóstolása	különböző	tájakról.
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A laikusok fejében a hiphop és a break sokban 
hasonlítanak. Hogyan kapcsolódik egymáshoz 
ez a két műfaj?
A hiphop egy kultúra. Idetartozik a breaking, rap-
per/mc, graffiti és a Dj is. Ezek szorosan együtt-
működve alakultak ki és hódították meg a világot. 

Miben lesz különleges a Break it UP?
A hiphopkultúra minden szeletéből lakmározhat-
nak a nézők. Lesz Hősök-koncert, graffiti, Face 
Team akrobatikus kosárlabda-bemutató, profi 
hazai és külföldi Dj-k, hiphop show-k és persze 
a break!  Egész Európában és azon kívül is tombol 

a break. Úgy fejlődött a kialakulása óta tovább, 
mint semelyik másik táncstílus. Tízezer fős stadi-
onokat telítenek meg Németországban évek óta. 
Európai színházakban breaktáncot tanítanak és 
breakeseket hívnak a világ leghíresebb cirkuszai-
ba fellépni artistaként. A szertornászok vettek át 
elemet a breakből, amit ha be tudnak mutatni, 
a legnehezebb pontszámmal díjazzák. Az átlag 
magyar sajnos nem értesült erről a fejlődésről és 
hosszú évek óta nem látott breaktáncot. A Break 
It UP Fesztiválra elhozzuk a nemzetközi mezőnyt, 
és biztosan állíthatom, hogy aki lemaradt, annak 
most tátva fog maradni a szája! 

A Break It UP Fesztiválra 
elhozzuk a nemzetközi 
mezőnyt, és biztosan ál-
líthatom, hogy aki lema-
radt, annak most  
tátva fog maradni  
a szája!



SZEPTEMBER 8.    11:00

BonBon Matiné

KOLDUS ÉS 
KIRÁLYFI
BonBon Árnyékszínház
Mark Twain klasszikusa új köntösben. Bábjáték, vetítés és színészet 
együtt, ahol a színészek egy speciális maszk segítségével 
egy vetített háttér előtt mozognak.
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2019 elején az UP útjára indította első saját produkcióját, 
a havonta megrendezésre kerülő ŐK2EN talkshowt Istenes 
László vezetésével. A ŐK2EN abban hoz újat a beszélgetős 
műsorok világába, hogy a műsorvezető olyan ismert és 
közismert vendégeket hív meg, akik között valamilyen 
különleges kapcsolat áll. Így szó esik hivatásról, életről, 
barátságról, múltról, jelenről és jövőről. Magánéleti és 
szakmai sikerekről és kihívásokról, régi nagy tervek-
ről, elszalasztott lehetőségekről, kergetett álmokról, 
közeli célokról és minden másról is. 

Az első talkshow alkalmával mindenki számára 
kiderült, hogy Ernyey Béla színművész és Schiffer 
Miklós stílusszakértő stílusa és eleganciája való-
ban kifogástalan. 

Dr. Hevesi Krisztina és Dr. Zacher Gábor társa-
ságában beszélgettünk arról, hogyan találko-
zunk először a szexualitással, hogyan változtak 
és változnak a mi szokásaink párkapcsolatban, 
vagy akár egyedülálló felnőttként? 

A szezonzáró alkalmával pedig Balázs Andrea 
és Árpa Attila életének izgalmaiba tekinthet-
tünk be és kiderült, hogy van az a pillanat, 
amikor egy kézfogás vagy egy baráti puszi, 
minden feszültséget felold. 
Szeptembertől ismét minden hónapban 
ŐK2EN. Izgalmas vendégekkel és izgal-
mas beszélgetésekkel várunk mindenkit!

Hogy mivel készülünk az őszi szezonra? 
Az legyen egyelőre meglepetés!

Sikertörténet az UP saját gyártású talkshow-ja!  

Ernyey Béla & Schiffer Miklós

Dr. Hevesi Krisztina & Dr. Zacher Gábor

Balázs Andrea & Árpa Attila
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A filmvetítéssel egybekötött élménybeszámoló 
gazdája Németh György, aki egy igazi újpesti 
lokálpatrióta. Családjával együtt Újpesten él, 
sőt még a festőművész nagypapája is Újpesten 
született és élt. Eredeti végzettsége okleveles 
villamosmérnök. Szakmai karrierje a Tungsram-
ban kezdődött. A rendszerváltást követően több 
nemzetközi vállalatnál dolgozott mint ügyveze-
tő igazgató. Majd, amikor „letette a lantot”,  
felvette a gitárt, mint nagy szerelmét. A gitár és 
a zene életének elválaszthatatlan részét képezi. 
Emellett szenvedélyes utazó. Kalandos utazásai 
során igyekszik megragadni a különleges élmé-
nyek pillanatait, amit aztán a számítástechnika 
eszközeivel úti filmekké szerkeszt. Már 60 felé 
közelít az egyórás úti filmjeinek a száma, me-
lyekben látleletet kaphatunk egy adott ország 

kulturális, történelmi, földrajzi, etnikai és vallási 
ismereteiről. A filmek rövid bevezetővel és a 
témához illő gitárzenével kezdődnek. 

A szerző nagy örömére szolgál, hogy az UP 
Újpesti Rendezvénytér Jáde terme ad helyszínt 
az eddig telt házas filmbemutatók számára. 
Az úti filmsorozat felejthetetlen élményt nyújt 
mindazok számára, akik kedvelik a kalandos, 
egzotikus utazásokat. Tartsanak velünk az  
UP Rendezvénytér Világjáró-sorozatán!

Szeptember 30.  A spirituális Dél-India

Október 28.  Srí Lanka, India könnycseppje

November 25.  Japán, a felkelő nap országa

2019 első felében Németh György fantasztikus úti beszámolóin keresztül 
bebarangolhattuk Iránt, Perut, Székelyföldet és Észak-Erdélyt. A nagy sike-
rű sorozat 2019. szeptember 30-án folytatódik az UP Újpesti Rendezvény-
térben. Ezúttal a spirituális Dél-India, Srí Lanka és a felkelő nap országa, 
Japán lesznek az úticélok.

Ez a parányi ország több névvel is büszkélked-
het, mint a Kelet Gyöngyszeme, a Kelet Kapuja, 
de a legismertebb neve Ceylon. Az egykori brit 
gyarmat 1948-ban nyerte el függetlenségét. 
Nevét ekkor változtatták Srí Lankára, melynek 
jelentése: fénylő ország. A sziget színes élővilágá-
val egy valódi paradicsom. Történelme messze 
elvész a legendák homályában. Az utókorra ha-
gyott erődítmények, paloták, templomok mind 
a sziget szövevényes történelméről árulkodnak. 
Srí Lanka mai lakói többségben a buddhista szinga-
lézek, kisebbségben a Dél - Indiából származó hindu 
tamilok, de élnek itt kis létszámban muszlimok is.

SZEPTEMBERBEN FOLYTATÓDIK A MINDIG TELT HÁZAS 

Világjáró-sorozat
India építészeti, művészeti, zenei és vallási kultú-
rája évezredek óta tartja lázban az emberiséget. 
A világ egyik bölcsőjének tartott országban a 
mesébe illő műemlékek és az arannyal ékesített 
márványpaloták tövében azonban ezerszámra 
húzódnak meg a szegények viskói. Azonban 
akik itt élnek, talán a világ legbarátságosabb 
emberei. Indiában született meg a világ legsok-
színűbb vallása, a hinduizmus. Az egyórás filmben 
körutazást teszünk a hinduizmus bölcsőjében - 
a spirituális Dél-Indiában -, ahol  közelebbről is 
megismerkedhetünk a régió rejtett kincseivel, 
az ottélők hagyományaival, szokásaival és min-
dennapi életével. Testközelből tapasztaljuk meg 
a különleges helyek varázsát és a misztikumát.

Japán földünk egyik legkülönlegesebb országa, 
melynek sok évszázados elszigeteltsége egy 
sajátos kultúrát hozott létre. Varázsát éppen 
az adja, hogy a furcsa szokások, az eltérő élet-
szemlélet és a szupermodern technikai csodák 
árnyékában egzotikus vallási szentélyek és régi 
várak húzódnak meg. A turisztikai attrakciókhoz 
tartoznak még a szép tájak, az elbűvölő japán-
kertek és a megdöbbentően változatos ételek 
a világ egyik legbiztonságosabb és legtisztább 
országában. A II. világháború romjaiból felépített 
Japán ma a világ egyik leggazdagabb országa.

OKTÓBER 28.   18:00
hétfő

SZEPTEMBER 30.   18:00
hétfő

NOVEMBER 25.   18:00
hétfő

JAPÁN, A FELKELŐ NAP ORSZÁGA

SRÍ LANKA, INDIA KÖNNYCSEPPJE

A SPIRITUÁLIS DÉL-INDIA
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AZ KÜLÖNBÖZŐ TANFOLYAMOKAT KÍNÁL MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!

JÚLIUS 1. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

JÚLIUS 2. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

JÚLIUS 2. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold

JÚLIUS 4. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

JÚLIUS 8. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

JÚLIUS 9. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

JÚLIUS 10. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold

JÚLIUS 11. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

JÚLIUS 15. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

JÚLIUS 16. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

JÚLIUS 17. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold

JÚLIUS 18. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

JÚLIUS 22. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

JÚLIUS 23. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

JÚLIUS 24. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold

JÚLIUS 25. csütörtök
 17:00 Szenior   
  örömtánc 
 18:00 Zumba

JÚLIUS 29. hétfő
 9:00 Szenior   
  örömtánc
 18:30 Stresszoldó  
  jóga 

JÚLIUS 30. kedd
 18:00 Zumba 
 19:00 Salsa

JÚLIUS 31. szerda
 9:30 Zumbini 
 11:00 Zumba Gold

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

FILMSZERDA - A HELY  (OLASZ FILM)

Mindannyian vágyunk valami olyanra, amit az életünkben eddig nem tudtunk elérni. Egy titokzatos férfi 
- filmünk főszereplője - egy névtelen HELY-en, egy presszóban fogadja a hozzá fordulókat, akiknek azt 
ígéri, hogy teljesülni fognak a vágyaik...

Vendégünk a film utáni beszélgetésre: Izsó Nóra Sofia, klinikai szakpszichológus

TERASZ LIVE 
JÓZSA TAMÁS DUO

Előadásmódukra leginkább jókedv, lazaság, 
virtuóz játèkmód, zenei alázat és sokoldalúsàg 
jellemző. Műsoruk geincét saját szerzeményeik 
alkotják, és stílusukra talán leginkább az átfogó 
zenei nyelv értelmezése jellemző, amit egy-
szerűen a műfajok határok nélkül kifejezéssel 
illethetnénk. A belépés ingyenes!

JÚLIUS 13.    20:00
szombat

JÚLIUS 10.   20:00
szerda

TERASZ LIVE 
CHAMELEON JAZZ BAND 

A saját hangszerelésű slágerek finom jazzes 
beütéssel, de popzenei alapokon szólalnak meg. 
A másfél órás szórakoztató show minden korosz-
tályt magával ragad: egyszerre idézik meg New 
Orleans füstös bárjainak hangulatát, a funky és 
a disco fénykorát és a dallamos jazzvilág lágy 
ringását. A belépés ingyenes!

JÚLIUS 6.      20:00
szombat

TERASZ LIVE 
RÁK BÉLA COMBO

Virtuóz gitárjátékon alapuló elegáns, dallamos 
jazzt játszanak. A különböző irányzatok keverése 
mellett egyre inkább törekszenek saját, egyéni 
hangzás– és dallamviláguk kialakítására. Együtte-
sük repertoárjának szerves részét képezi a Django 
Reinhardt-féle szving vagy swing, a funk, de mű-
sorukban megtalálhatók bluesszámok is, amelyek 
magasabb instrumentális színvonalat nyújtó 
jazz-blues változatok. A belépés ingyenes!

JÚLIUS 27.    20:00
szombat

TERASZ LIVE 
BÓDY MAGDI - ÉN + Ő, A ZONGORA 

Egyedülálló hangtechnikája és improvizációs előa-
dásmódja méltán helyezte Bódy Magdit a világszerte 
ismert, sikeres előadók közé. Ma is állandó vendége 
a világ koncerttermeinek Norvégiától Kanadáig. 
A koncertjén a jazz örökzöldjeit és saját szerzeménye-
it énekli egyedülálló feldolgozásokban. Híres művész-
barátja, Balogh Dezső kíséri zongorán. Igazán magas 
színvonalú, különleges, színes műsorban lesz részük! 
A belépés ingyenes!

JÚLIUS 20.   20:00
szombat


