
Terézváros korzója 
Autómentes hétvége – 2016. szeptember 17-18., szombat-vasárnap 

 
 
Terézváros önkormányzata – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2016-ban is önálló 
aktivitásokkal, programokkal vesz részt az Autómentes hétvégén az Andrássy út 
Kodály körönd és Bajza utca közti szakaszán. 
 
Az önkormányzat sátrában szakértők mutatják be a környezettudatos háztartásban 
használható termékeket, módszereket. Az ehhez kapcsolódó kvízjáték célja 
aktivitásra ösztönözni minden résztvevőt: a helyes megfejtők apróbb ajándékokat 
kapnak, 13 és 17 órakor pedig mindkét napon értékes nyeremények kerülnek 
kisorsolásra.  
Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere őszi gyümölcsökkel kínálja a látogatókat. 
 
A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA) és a VI. 
kerületi Rendőrkapitányság közös programjaként látványos bemutatókban lelheti 
mindenki kedvét, a gyerekeket KRESZ-pálya és a biztonságos közlekedéssel 
kapcsolatos tesztek várják, a helyes megfejtést leadók között vasárnap 17 órakor 
kerékpárt sorsolnak ki. Lehetőség lesz kerékpárok regisztrációjára, amelynek során 
a kerékpárok egyedi azonosítót (matrica és sorszám UV-festékkel) kapnak.  
Idén először lesz jelen a rendezvényen a Rendészeti Osztály és a Polgárőrség, 
munkatársaiktól mindennapi munkájukról, tevékenységükről számos információt 
tudhatnak meg az érdeklődők. 
 
A terézvárosi testnevelők közreműködésével a kerületi iskolákban tanuló gyerekek 
különböző sportversenyeken mérhetik össze ügyességüket. 
 
Izgalmas, érdekes helyszín az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér sátra is, ahol 
az őszi évad gazdag programkínálatához kapcsolódóan a nagyokat kulturális 
fejtörővel, a kisebbeket pedig gyerekelőadásokkal, kézműves foglalkozással várják. 
 
A Terézvárosi korzó területére érkezik a Goldsprint – bringás hajsza is, ahol Porcsin 
Levente háromszoros világbajnok segít a versenyfeladatok megoldásában.  
 
Számos aktivitása bátorságot, kézügyességet, állóképességet teszi majd próbára:  
a mászófal, a giga-építőkockák, a nyolcszemélyes csocsó, az óriás játékok minden 
korosztálynak kihívásokkal teli szórakoztató időtöltést ígérnek. 
 
A gyermekek érdeklődésére tarthatnak számot a hétvégi előadások, foglalkozások.  

szeptember 17., szombat 
11.00 – Juhász László zenei foglalkozása gyerekeknek 

16.00 – Varázs Tamás bűvészbemutatója 
 

szeptember 18., vasárnap 
11.00 – Táncolka a Csillagszemű néptánc együttessel 

16.00 – Papírszínház két keréken – Boronyák Gergellyel 
 
 
A Terézvárosi Korzó programjait – Terézváros önkormányzata megbízásából – az 
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színteret működtető Terézvárosi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Zrt. szervezi. 
 
 

Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság. 

 

     
 

 

 

 

 

        

 

 

 


