
 

TE!rézvárosi FESZTivál 2021.  

helytörténeti, művészeti kvíz 

 

1. Melyik az a jelentős nemzeti kulturális intézményünk, melynek épülete fa cölöpökön 

áll? 

a) Magyar Állami Operaház  b) Szépművészeti Múzeum  c) Zeneakadémia 

2. Melyik VI. kerületi utcát nevezik a „pesti Broadway-nek? 

a) Andrássy út  b) Teréz krt.   c) Nagymező utca 

3. Ez a Nagymező utcában található színház ún. „befogadó színház”, nincs állandó 
társulata, különböző előadásokat fogad be és tart műsorán. Ebben az épületben 
„vendégeskedett” tatarozása és átépítése alatt az Operettszínház és a Nemzeti Színház is. 

Melyik színház épületéről van szó? 

a) Thália Színház  b) Radnóti Színház c) Budapesti Operettszínház 

4. Melyik Andrássy úti épületben állította ki festményeit életében egyszer Csontváry 
Kosztka Mihály Tivadar? Amikor ez történt, még régi Műcsarnoknak nevezték a helyet. Ma 
milyen intézmények találhatók az épületben? 

a) Magyar Képzőművészeti Egyetem és Budapest Bábszínház 

b) Budapest Bábszínház és Kolibri Színház 

c) Magyar Képzőművészeti Egyetem és Kolibri Színház 

5. A Japán Kávéház az 1890-es években nyitotta meg kapuit az Andrássy út 45. szám 
alatt. Nevét díszes csempéiről kapta. Mi működik most a helyén? 

a) Párizsi Nagyáruház b) Írók Boltja c) Postamúzeum 

6. A Terézvárosi Polgármesteri Hivatal épülete 1879-ben épült fiók-zálogháznak. 1927-

ben új funkciót kapott, és 1944-ig töltötte be ezt a szerepét. Mi működött az épületben? 

a) Népegészségügyi Múzeum b) Kormányhivatal c) Királyi Posta 

7. Mit avattak 1950. augusztus 20-án a Hunyadi téren, amely ma már nem található, de 
hatása a kerület kulturális életében is megtapasztalható? 

a) 56-os emlékművet b) szabadtéri színpadot  c) zenepavilont 



8. 1896-ban alapították azt a VI. kerületi iskolát, amelyik elemi fiú, később szétválasztva 
fiú és leány iskolaként működött – jelenleg középiskola  –, és 1900-ban az országban elsőként 
itt tartottak szülői értekezletet, valamint ugyanekkor vezették be a délutáni napközit. Melyik 

iskoláról van szó? 

a) Szinyei Merse Pál Gimnázium   b) Kölcsey Ferenc Gimnázium  

c) Raoul Wallenberg Szakgimnázium és Szakközépiskola 

9. A Liget Szanatóriumot 1909-ben alapította Jakab László orvos a Benczúr utcában. Sok 
jeles írót, költőt, festőt stb. kezeltek itt. Falai között hunyt el 1919. január 27-én az a nagy 
magyar költő, akit halottas ágyán lerajzolt rajongója, Csorba Géza szobrász. Csorba Géza 
szobra a költőről a Liszt Ferenc téren áll. Ki a költő? 

a) Ady Endre  b) József Attila  c) Babits Mihály 

10. Ez a színész apáról (1807-1858) és fiáról (1830-1875) elnevezett utca 1879-től viseli 
mai nevét, előzőleg Külső Aradi utca volt. Az apa prózában és operában is eljátszotta Bánk 
bán szerepét. Melyik kerületi utcáról van szó? 

a) Munkácsy Mihály utca b) Lendvay utca c) Benczúr utca 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. mint „Adatkezelő” az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi 
rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja: 

A kvízjátékon való részvétellel Ön hozzájárul nevének, címének, e-mail címének és/vagy telefonszámának a Zrt. 
(Eötvös10) munkatársai által történő kezeléséhez a nyeremények sorsolásával és a nyertesek kiértesítésével 
összefüggésben. Adatkezelő vállalja, hogy a továbbiakban a megadott adatokat kizárólag a nyereményekkel történő 
elszámolás céljából, a pénzügyi ellenőrző szervek által előírt határidőig kezeli. 

Adataim megadásával hozzájárulok a sorsoláson való részvételhez: 

Név: …………………………………………….    e-mail cím: ……………………….. 

Lakcím: ………………………………………..    (tel.szám: ……………………………) 

 

A kitöltött kvízlapok leadási határideje: 2021. augusztus 29., vasárnap 12 óra 

Sorsolás: 2021. aug. 29., vasárnap kb. 15.45-kor, a Parno Graszt koncert előtt a 
nagyszínpadnál 

Kérjük, hogy személyenként csak egy kvízlappal vegyenek részt a játékban. 

A sorsoláson személyenként 1, családonként max. 2 nyeremény megnyerésére jogosultak a 
résztvevők. 


