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AZ INTERJÚALANY TÉVED, A SZERKESZTŐ FIGYELMETLEN? 

 

Értesülésünk szerint nagyon pozitív visszhangra talált a félmillió olvasó által forgatott, napi 

megjelenésű bulvár újság, a BLIKK tavaly év végi Extra melléklete, amely az énekes-

legenda, Zámbó Imre, művész nevén Jimmy 20 évvel ezelőtti halála apropóján jelent meg. 

Az igényesen összeállított, fényképeket is tartalmazó dokumentum a zenésztársak, a rajongók 

és természetesen a családtagok véleménye egybegyűjtésével szinte teljes képet ad az 1990-es 

évek hazai könnyűzenéje talán legnagyobb királyának életéről, munkásságáról. 

 

E kiadvány egyik mondata azonban sokaknál kiverte azt a bizonyos biztosítékot, s erről így 

számolt be a fővárosban élő egyik felkeresőnk, ELEMÉR, akinek vezetéknevét saját kérésére 

hallgatjuk el: 

 

— A szintén kiváló táncdalénekes, Poór Péter is megszólalt ez ügyben és bevallotta, hogy ő 

fedezte fel Jimmyt, akit a hetvenes évek végén a Teréz körúti Tavasz Bárban hallott 

először énekelni és tehetséges fickóként ajánlotta Halmi Gábornak, Budapest legnívósabb 

revüműsorai rendezőjének és ő meghallgatás nélkül szerződtette a fiatalembert. 

 

     Én korántsem eme gyors szerepeltetésen lepődtem meg, hanem azon, hogy környékbeli 

lakosként a jelzett időben egyáltalán nem találkoztam a Teréz körúti utcanévvel. Ezúton is 

kérem a rendszerváltozás veszteseinek készülő FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG című 

internetes lap szerkesztőségét, hogy járjon utána: POÓR úr közölte-e pontatlanul az utca 

nevét, vagy én emlékszem rosszul az akkori lakóhelyi viszonyokra? 

 

Nos, az a gyors válaszunk, hogy az Ön memóriája a hiteles, ugyanis az 1970-es 

években, a fővárosban, a Lenin krt. 120. szám alatt üzemelt az említett Tavasz 

Bár. Eme adat az interneten megtalálható. 

 

Itt mondjuk el, hogy a szocializmust idéző park-, tér- és utcanevek úgymond 

rohamtempójú megváltoztatására a rendszerváltást követően került sor 

országszerte.  
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Még annyit: 

 

A világ első szocialista államának, a Szovjetuniónak megalapítójáról, Vlagyimir 

Iljics Leninről elnevezett budapesti nagykörút a Marx tér (mai Nyugati tér) és a 

Blaha Lujza tér közötti útvonalat jelentette, a már említett Teréz körút pedig 

jóval kisebb területet, a Nyugati tér és Király utca közötti útvonalat jelenti. Eme 

információk fellelhetők a Kartográfiai Vállalat által 1981-ben kiadott 

tizenkettedik javított térképen, valamint az Agát Kft. TOP-O-GRÁF 

Térképészeti Irodája 1998-ban nyilvánosság elé került kiadványában. 

 
Nos, az előzőkből óhatatlanul leszűrhető, hogy Poór Péter táncdalénekes pontatlanul számolt 

be a budapesti Tavasz Bár egykori címéről, ami egy művész ember számára nem túlságosan 

számon kérhető dolog! Egy szerkesztőségben ugyanakkor — és ezt a 60 éves sajtóbéli 

gyakorlatom-tapasztalatom alapján hangsúlyozom — megengedhetetlen, hogy az ilyen 

tévedéseket figyelmen kívül, tehát korrigálatlanul hagyja a szerkesztő, ugyanis ellenkező 

esetben akár hiteltelenné válhat a sajtóorgánum többi cikke is! Hogy e vonatkozásban 

ténylegesen mi történt, arra választ kérünk a szóban forgó BLIKK-melléklet főszerkesztőjétől, 

Kolossváry Balázs úrtól, aki részére e-mailen eljuttattuk e soraink másolatát, s a reagálásáról 

pedig a világhálós oldalainkon tájékoztatjuk a panaszosainkat, illetve a közvéleményt!  
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INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA 

a rendszerváltozás veszteseinek készülő 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT, 
 a 

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT! 
Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu 

 E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu 

Levélcím: 3247 Mátraballa, Fő út 113. 

Vezetékes telefon: 06-36/563-169 

Mobiltelefon: 06-20/394-6360:  

                     06-30/415-6389 
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