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Beszélgetés Polyák Lilla a kosztümös szerepekrõl

Nagyon szeretem ezt a kerületet
„A zene és a sport a két legfontosabb dolog, amit minden gyereknek meg kellene adni” – mondta
lapunknak adott interjújában Polyák Lilla, aki a „Mindenki Karácsonya” elnevezésû kerületi rendezvény egyik sztárvendége volt. A
népszerû énekes és színésznõ elárulta, nem csak elsõ önálló lakása, de az elsõ nagyszínpadi élmények is a mi kerületünkhöz kötik.
Polyák Lilla az elmúlt években
számos fõszerepben aratott sikert
a Budapesti Operettszínház és a
Madách Színház színpadán, több
lemezt készített, és rendszeresen
látható televíziós képernyõn is.
Mindeközben kétgyerekes családanyaként is helyt áll és jó kedvébõl
úgy tûnik: sosem fogy ki a lendületbõl…
– Milyen érzésekkel érkeztél erre a
XIII. kerületi fellépésre?
– Amikor felvettek a Színmûvészetire, és felköltöztem Budapestre, a Visegrádi utcában éldegéltem
egy kicsike lakásban. Életem elsõ
színháza, ahol gyakorlaton voltam,
a Vígszínház volt, így ez az élmény
is ehhez a környékhez köt. Jól is-

merem ezt a kerületet, és nagyon
szeretem is.
– Úgy tartják: új év, új kihívások.
Mire készülsz a közeljövõben?
– Zsúfolt idõszak elé nézek, rengeteg elõadásom lesz az év elsõ negyedévében. Március 3-án mutatjuk be a Budapesti Operettszínházban a Marie Antoinette címû
musicalt, melyben a címszerepet
játszom, aminek nagyon örülök.
Közben persze a futó darabokban is láthatnak a nézõk: januárban játszunk egy húszas szériát a Tanulmány a nõkrõl címû elõadásból. Ezután a Mary
Poppins kerül mûsorra a Madách Színházban. S persze
mindeközben nevelgetem a két
gyerekemet, ráadásul most költöztünk egy új házba, ami még
csak félig kész, így ráérõ idõmben
ezt is szeretném szépítgetni. Úgy
tûnik, a barkácsolásban nem vagyok teljesen ügyetlen, nemrég
ugyanis megnyertem a TV2-n futó
Az Év Háziasszonya mûsort,
amelyben ismert kolléganõimmel
versengtünk a ház körüli teendõkben.

– Mi vonz a leginkább Marie
Antoinette szerepében?
– Szeretem a kosztümös szerepeket, Lévay Szilveszter pedig
nagy kedvencem a musicalszerzõk
közül. A Magyarországon bemutatott összes darabjában szerepeltem eddig, az Elisabeth, a Mozart!
és a Rebecca után nagy izgalommal várom, hogy a Marie
Antoinette milyen újdonságokat
tartogat még nekem. Lévay zenéi
mindig keményebb, rockosabb
hangvételûek, és én ezt nagyon
szeretem.
– Rengeteg szerepet játszol párhuzamosan, vannak kedvenceid?
– Ideális esetben mindig a legújabb bemutató a kedvenc. Azért
vannak „állandó szerelmek” is a
szerepek között. Az Anna
Karenina például már 15 éve a szívem csücskében van, a Rebeccát is
nagyon szerettem, a Mary
Poppinsból pedig minden elõadás
csodálatos élmény, amikor több
száz gyerek elõtt átrepül az ember
a nézõtér felett…
– A gyerekeid követnek majd a zenei pályán?

Tartalmas programok idén is
földi József Attila Mûvelõdési Központban (AJAMK). Az ingyenesen
látogatható programon a kerület
civil szervezetei börze keretében
standokon és kiállításon mutatják
be tevékenységüket. A civil téren játékokkal és tanulási feladatokkal
várják a látogatókat. A szervezetek
térítésmentes egészségügyi és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak, mûvészeti csoportjaik pedig a
gálán lépnek fel. A szakmai fórumon a civil szervezetek együttmûködésének elõnyeirõl és az adománygyûjtés gyakorlatáról, jogi és
törvényi szabályozásáról lesz szó.
A civil referenstõl megtudtuk:
szeretnék, ha minél több látogató
keresné fel a mûvelõdési központot
ezen a napon. Ezért a cél az, hogy

az egyesületek által kínált szolgáltatásokat ott helyben igénybe lehessen venni. Látványos, érdekes programokat kínálnak, amely gyerekeket, fiatalokat és idõseket, valamint
családokat is „becsábít” az AJAMK
épületébe. A Civil Nap börzéjére a
múlt év végéig már megközelítõleg
harminc szervezet jelentkezett, és
hozzávetõleg összesen harmincharmincöt szervezet részére tudnak
standot biztosítani.
Az idén sem marad el a Lakóközösségi Napok egyre népszerûbb
programsorozata. Ennek fõ célja,
hogy a kerületben életközösséget
alkotó, különbözõ korcsoportokat
és társadalmi rétegeket képviselõ
lakók számára alkalmat adjon a
színvonalas
kikapcsolódásra,
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Civil élet Egyre aktívabbak a kerületi szervezetek

Az elmúlt évben is sok civil szervezet vett részt tevékenyen a kerület
életében. Mint Szalkai Lajostól, a
KULT13 civilreferensétõl megtudtuk: ez idõ szerint több mint
nyolcvan civil szervezetet tartanak
nyilván, ezek hozzávetõleg fele
mutat rendszeres aktivitást, és
megközelíti a húszat azoknak a
száma, melyek a kerület majd minden rendezvényén jelen vannak.
A kerületi civilek székhelyei között ott van egyebek mellett a nemsokára felújítandó Láng Mûvelõdési Ház, a RaM, valamint a Váci úton
2011-ben átadott, öt egyesületnek
helyet adó Civilek Háza. A civil
szervezetek számára a forrás és a
nyilvánosság megtalálása a legnagyobb kihívás. Az önkormányzat támogatja a munkájukat: minden év
márciusában pályázatot ír ki számukra. Az idén is lesz ilyen, az elbírálás áprilisban történik. Ezenkívül
az önkormányzat számít a civilek
véleményére is a kerület fejlesztési
projektjeiben. Négy-öt olyan szervezet van, amely néhány esztendeje
európai projektekben is részt vesz.
Ami az idei programot illeti, már
januárban jelentõs eseményre kerül sor. A hónap utolsó szombatján, 30-án lesz a XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja az Angyal-

– Zsombor nagyfiam 12 éves
lesz, Bulcsú 8 és féléves, mindketten nagyon muzikálisak. Zsombor
tehetségesen zongorázik, azt hiszem, önkifejezést talált ebben,
mégis úgy gondolom, õt inkább a
háttérmunka érdekli majd. Én látom ennek a pályának a nehézségeit is, így nem akarom õket semmire
rábeszélni. Bulcsú ugyanakkor
rendkívül extrovertált, így õt, azt hiszem, nehéz lesz visszatartani a
szerepléstõl, most dobolni tanul.
– Fontosnak tartod eszerint, hogy
a zene – bármilyen szinten is – az életük része legyen?
– Régi bölcsek szerint a zene és a
sport a két legfontosabb dolog, amit
minden gyereknek meg kellene adni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott,
magukkal békében élõ felnõtté válhassanak. Én mindig is így gondolkodtam, és hagytam, hogy a gyerekeim a habitusuknak megfelelõen
válasszanak hangszert és sportágat
is. Így a nagyfiam zongorázik és teniszezik, a kisebbik dobol és dzsúdózik…

sport- és kulturális tevékenységre,
találkozásra, egymás megismerésére és az összekovácsolódásra.
A KULT13 2016-ban is lehetõséget biztosít a civil szervezetek bemutatkozására a programjaikon,
szolgáltatásaikon keresztül az
AJAMK-ban. Ezért várják azoknak a szervezeteknek a jelentkezését, amelyek márciusban, májusban, októberben vagy novemberben legalább kétórás tartalmas és
színvonalas rendezvénnyel szeretnének bemutatkozni a kerület lakóinak. A programnak anyagi támogatást is biztosítanak.
Idén is havonta megrendezik a
civil szervezetek képviselõinek
szakmai fórumát, a Civil
Kerekasztalt. Ezeknek az összejöveteleknek a közös megjelenések
koordinációja és a különbözõ tanácsadások mellett fontos témája a
civil együttmûködés határon innen
és túl. Készülõben van egy kárpátmedencei civil adatbázis. Az a cél,
hogy a kerületi civilek lehetõséget
kapjanak a régió civil szervezeteivel való kapcsolatfelvételre. Ez a
többi között tapasztalatcserét, látogatásokat, közös pályázatokat, felnõttoktatási projekteket is eredményezhet.
n CSOP V.

Játékkalauz
A kerületi Családi Társasjáték Klub
2010-ben indult, azóta kéthetenként pénteken találkoznak az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház
épületében a társasjátékok kedvelõi.
Az ingyenesen látogatható klubot a
homoludens.hu Egyesület hozta
létre, akik több mint 150-féle játékkal próbálják népszerûsíteni a szabadidõ hasznos eltöltését. Az egyesület a klub mellett internetes játszóházat is mûködtet és számos
programot kínálnak a játékos érdeklõdõknek. Minden évben részt vesznek a helyi civil napok rendezvénysorozatán is, ahol 2011-tõl folyamatosan elnyerték a legszebb stand díjat, így minden bizonnyal idén is
különleges dekorációval készülnek!
Itt társasjátékozhatsz velünk:
– január 17. 15.00–18.00 Ki nevet a végén Társasjáték Kör
– január 18. 16.00–19.00 KSH
Könyvtár Társasjáték Klub
– január 19. 18.00–21.00 Társasjáték Klub a Bethlen Caféban
– január 22. 18.00–21.00 Családi
Társasjáték Klub 112
– január 24. 15.00–18.00 Ki nevet a végén Társasjáték Kör
– január 25. 16.00–19.00 KSH
Könyvtár Társasjáték Klub
– január 30. 10.00–15.00 XIII.
Kerületi Civil Szervezetek Napja
A részletes információk a
www.homoludens.hu honlapon.

