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Szabó Réka: Az idő rögzíthető
>>>5. oldal

Budapest Nyári Fesztivál
Krúdy Gyula a Margitszigeten
>>>8. oldal

Szendrő József

Erzsébetváros és a kultúra
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Ajánló

H

a végre itt a nyár... igen, itt van.
Nyaralással, nyári programokkal, fesztiválokkal. Nem kell azonban nélkülöznünk a színházat sem.
A Belvárosi Színház színpadán

Nóra áll – tizenöt évvel azután,
hogy Ibsen nagy botrányt kavart és betiltott klasszikusában
becsapta maga mögött.
heavy metal egyik pionírja a
Judas Priest ad koncertet a
Papp László Sportarénában.
gy nyári filmet ajánlunk, amely
nem csupán szórakoztat, de
el is gondolkodtat. Élet, szerelem, halál, egy különösen szép
szigeten.
Budapesti Nyári Fesztivál
2018-ban is különleges
programokkal várja látogatóit. Ilyen például, a Bejart Balett
előadása, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
s persze hogy lesznek fesztiválok is. Például Kapolcson,
Veszprémben vagy Cegléden.
zendrő
Józsefre
emlékezünk Erzsébetváros kulturális
nagykövetei sorozatunkban.
égül egy könnyű nyári ételt
ajánlunk: meggylevest, vaníllia fagylalttal.
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Tóth Tibor
főszerkesztő
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Szabó Réka:
Az idő rögzíthető

AUGUSZTUS

Lucas Hnath: Nóra 2
Belvárosi Színház

31
péntek

Műcsarnok

19:00

Kováts Adél - Nóra
Csankó Zoltán - Torvald
Bodnár Erika - Anne Marie
László Lili - Emmy
Rendező: Galgóczy Judit

JÚLIUS

22

vasárnap
16:30

A tavalyi koncertet megpróbáljuk überelni! Gyertek minél többen, hozzatok
fröccsöt, pokrócot és hallgassatok csocseket a Szabadság híd közepén!
4

KONCERT

AUGUSZTUS

05-ig Judas Priest

JÚLIUS

24
kedd
20:00

Papp László Budapest Sportaréna

Kopogtatnak. Az ajtó nyílik, mögötte Nóra áll – tizenöt évvel azután, hogy Ibsen nagy botrányt kavart és betiltott klasszikusában becsapta maga mögött. Miért jött? Mi történt vele azóta? Megérte kivívnia függetlenségét? Mit akar azoktól, akiket akkor elhagyott? Mit szólt hozzá
a társadalom? És mit szólunk hozzá mi, a 21. században? A fiatal szerző friss darabja tavaly
hatalmas kritikai és közönségsikert aratott hazájában, a Broadway valóságos szenzációja volt.
Sziporkázó humorral és nagy emberismerettel tárja elénk a színháztörténet egyik legzajosabb
ajtócsapásának utóhatásait.
Az előadás a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében jött létre.

Söndörgő @Szabihíd

Heted7

Szabó Réka a Műcsarnok Kamaratermébe készült,
Az idő rögzíthető című helyspecifikus installációját a mindennapi élet egyik meghatározó
eleme, a napfény inspirálta. Az idő múlása a fény
változásán keresztül lopódzik be az itáliai reneszánsz hangulatát megelevenítő kiállítótérbe. A
letisztult architektúra és a minimalista művészi
eszközök filozofikus elmélkedésre ösztönöznek
az észlelésről, a látásról és a hozzájuk kapcsolódó értelmezési kísérletekről.
Szabó Réka 2013-ban diplomázott a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Karának
vizuális kommunikáció szakán. Több rezidenciaprogram, művészeti fesztivál és alkotótelep
résztvevője. 2017-ben a dél-koreai Yatoo nemzetközi rezidenciaprogramon, a nyugat-bengáli
Narrative Movements nemzetközi land art művésztelepen, majd a Suri városában rendezett
The Golden Thread művészeti fesztiválon szerepelt. Egyéni kiállításokon mutatta be műveit
Sepsiszentgyörgyön, Nagyváradon és Kézdivásárhelyen.
Kurátorok: Bán András, Tulipán Zsuzsanna

Arénakoncertet ad július 24-én Budapesten a Judas Priest, akik a heavy metal
egyik pionírjaiként a mai napig a műfaj
egyik legnépszerűbb csapataként turnéznak és töltenek meg arénákat – valószínűleg nálunk is így lesz. A hamarosan
megjelenő új lemez, a Firepower mellett
pedig biztos felcsendülnek majd olyan
klasszikusok is, mint a Breaking The
Law, a Victim Of Changes.

Műcsarnok - Budapest, Dózsa György út 37.
(Hősök tere)
Telefon: +36 1 460 7000
www.mucsarnok.hu

+ 36 1 422 26 82
email: jegy@budapestarena.hu
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Film

Luca Guadagnino: A Bigger Splash

Heted7

VAKító napfényben
“Marianne (Swinton) világhíres, ámbár épp kiöregedő rocksztár, aki épp hangszálműtétjéből lábadozik az olasz tengerparton fiatalabb(nak látszó) pasija, Paul (Schoenaerts) oldalán. A díva exe és
valamikori producere, Harry (Fiennes) Rómában tölti a nyarakat, és miután tudomást szerez Marianne hollétéről, meglátogatja őket fiatal felnőtt lányával, Penelopéval (Dakota Johnson) együtt,
akivel nemrég találtak egymásra (a férfi roppant szabados életre tekint vissza). Az excentrikus
zenecsináló és introvertált, ámbár csábos lánya alaposan felforgatják a párocska nyaralását.”

Ami az első perctől érződik: a négy főhős között konfliktus várható. Harry és Paul egykor a legjobb haverok voltak. Teljesen különböző jellemek. Paul nyugodt, Harry szókimondó és energikus. Swinton egy csupaszív Marianne-t alakít. Mint egy némafilm
hősnő. Visszahúzza azonban a múlt, fiatal pasija mellől. Harry pedig mindent megtesz,
hogy ezt erősítse. Szóval, egy szerelmi háromszög alakul...
Harry jól ismeri Olaszországnak ezt a részét, és mindent meg akar mutatni a többieknek. A film atmoszférateremtésre van kihegyezve. Guadagnino hosszú, variókkal teli
snitteket használ, később erőteljes vágások, majd egészen közeli képek.
Fellini és Herzog, egy filmben. Pattanásig feszülő jelenetek és sok ki nem mondott
érzelem. A film a végére krimi-thriller lesz. Valahogy így alakul.
A Bigger Splash egy szintén francia-olasz koprodukció remake-je (La Piscine/A medence, 1969).
Látszólag ennyi ez a film.
De valóban csak ennyi?
Minden történet a részletekben rejlik. A szemek tükrében látni mindent. A szerelem,
ha valóban eltalál, ott van a szemben, ahogyan a félelem is. Egy kapcsolat sok alapról
indulhat és sokszor mondjuk, hogy persze, ebben vagy abban teljesen biztosak vagyunk. Aztán jön az élet és mindent átír. Szerencsére. Ahogy a jelen és ahogyan a
múlt is másként látszik, vakító napfényben. Mert minden történhet másként is, mint
azt az elején gondoljuk. Guadagnino ezt tudja megmutatni. Nagyon. Amit a film még
megmutat: a bizalom. A végtelen bizalom a másikban, ami nem múlik el, bárhogyan
is fordul az élet. A megállított pillanat, a kinagyított részletek belehúznak a történetbe.
A mellékszereplők is főszereplők lesznek arra az időre, amíg a filmvásznon vannak.
Ugyanígy szereplő lesz a táj is. A kert, a kövek és a medence persze.
Ha épp szerelmes vagy, esetleg ha már épp nem, nézd meg ezt a filmet.
„Te vagy a legjobb, ami történt velem” ...Csak hogy tudd...
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Heted7

Heted7

Budapesti Nyári Fesztivál

JÚLIUS

Krúdy Gyula a Margitszigeten

22vasárnap
és 26

irodalmi séta extra programokkal

15:00

Vásáry Tamás és a Kodály Zoltán Ifjúsági JÚLIUS
Világzenekar
25
Városmajori Szabadtéri Színpad
szerda
19:30

Krúdy Gyula a Margitszigeten
irodalmi séta extra programokkal
2018. július 22. és augusztus 26. (vasárnap) 15.00
Gyülekezés, indulás: Margitszigeti Szabadtéri Színpad jegypénztár (kerengő)
A csoport limitált létszámmal (40 fő)
indul. Kérjük, a jegyeket előre foglalják
le telefonon (+36 (1) 301-0147)
vagy vásárolják meg online
http://szabadter.jegy.hu
A séta időtartama 90 perc.

Tom Schulman: Holt költők társasága
dráma

Városmajori Szabadtéri Színpad

Vásáry Tamás világhírű zongoraművész, karmester
és az általa alapított Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar évek óta visszatérő vendége a Városmajori
Szabadtéri Színpadnak.
A koncert bevételét a Szabad Tér Színház hagyományosan jótékonysági célokra ajánlja fel.
Manuel De Falla: Háromszögletű kalap
Vezényel: Bolyky Zoltán
Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny
közreműködik: Ivana Damjanov (Szerbia), az International Piano Competition „City Of Vigo” (Spanyolország) Vásáry különdíjasa
Kodály Zoltán: Háry János szvit
Vezényel: Vásáry Tamás

JÚLIUS

24
kedd
19:30

Carpe diem! – ragadd meg a napot…
az élet elröpül! Ifjú lelkeket lángra lobbantó, különc tanárember kezdi meg
varázslatos működését 1959-ben a
Welton Akadémia ódon falai között.
Lapról lapra tépeti szét diákjaival a
tankönyvet, mert azt akarja, hogy felfedezzék: az életük maga a költészet,
mely életre szóló szerelmet, de nagy
tragédiákat is szülhet…
A Veszprémi Petőfi Színház előadása.

Béjart Ballet Lausanne: A varázsfuvola
klasszikus balett

JÚLIUS

28

szombat
20:00

margitszigeti Szabadtéri Színpad

http://szabadter.jegy.hu
Koreográfus: Maurice Béjart
Zene: Wolfgang Amadeus Mozart

Fabók Mancsi Bánszínháza:

A halhatatlanság országa
Bábjáték

JÚLIUS

28

szombat
10:30

Tavalyi nagysikerű vendégszereplése után idén vis�szatér a Margitszigetre a világ egyik legérdekesebb
táncelőadásait létrehozó társulata, a Béjart Ballet
Lausanne, akik a jubileumi turné után most Mozart
legnépszerűbb művét, a csodálatos Varázsfuvolát
varázsolják a színpadra a klasszikus balett nyelvén,
először Magyarországon!

nteraktív meseszínpad
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HOZZÁVALÓK
1 kg meggy (friss, magozott)
4 ek cukor
1 mokkáskanál citromsav
2 evőkanál étkezési keményítő
1 liter tej
2 db citromfű levél
vanília fagylalt

ELKÉSZÍTÉS

A meggy minden változata különösen gazdag A-vitaminban, B1- és B2-vitaminokban. Az ásványi anyagok közül kiemelkedő káliumtartalma, valamint vastartalma is jelentős. Az antioxidánsok, ezen belül úgynevezett antocián vegyületek jótékony hatással vannak főleg a vastagbél daganatos megbetegedésére, flavonoidtartalma pedig gyulladáscsökkentő hatással bír.
Serkenti az idegek működését, emésztést segítő hatását nagy mennyiség nyers fogyasztása
esetén tapasztalhatjuk. Bátran javasoljuk, hogy szezonban egy-kétszer próbáljuk ki a gyümölcsreggelit: együnk meg annyi meggyet, amennyi csak jólesik! Ha ez egy kiló lesz, az se
baj. Vízhajtó, serkenti a veseműködést, segíti a vitaminok felszívódását. Vérszegénység ellen
is kiváló.
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30-40 dkg meggyet, a citromsavat, és a négy
kanál cukrot annyi vízbe tesszük fel főni, ami ép
ellepi. Kb. 5 percig főzzük, hogy a meggy kiadja
a levét.
Közben a keményítőt 1 dl vízzel csomómentesre keverjük, és hozzáadjuk a főzött meggyhez.
Lassú tűzön besűrítjük, és lehúzzuk a tűzről. A
forró, sűrített meggybe belekeverjük a hideg
gyümölcsöt, és jól elkeverjük, majd folytonos
keverés mellett apránként hozzáadagoljuk a hideg tejet.
Jól lehűtjük, és egy-két vanília fagylalt gombóccal, citromfű levelekkel díszítve tálaljuk.
Forrás: http://www.mindmegette.hu
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Programok FESZTIVÁL NYÁR - 2018
Veszprémi Utcazene Fesztivál

Veszprém

JÚLIUS

18

szerda

III. Alföldi Street Food Fesztivál

Cegléd

JÚLIUS

21

szombat

Az Utcazene Fesztivál a zenei és emberi találkozások fesztiválja Veszprémben, amely kikapcsol,
szórakoztat, megnevettet, amire jó várni, ahol jó
csak úgy lenni, sodortatni magunkat a tömeggel
egyik színpadtól a másikig, hogy egyszer jazzt,
másszor blues-t, aztán meg rockot vagy világzenét hallgasson az ember.
Veszprém, a belváros több színpadán
WEB: www.utcazene.hu
Email: info@utcazene.hu

Zempléni Fesztivál

Heted7

Sárospatak

AUGUSZTUS

péntek

vasárnap

10

19

Idén is a sárospataki Rákóczi-vár csodálatos
udvarán kezdődik a fesztivál a 25 éves Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral, és a
szintén születésnapos Szakcsi Lakatos Bélával.
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj
mellett több zempléni település koncerttermei,
szabadtéri helyszínei és műemlékei adnak otthont neves magyar szólisták, együttesek és külföldi vendégművészek produkcióinak.
Sárospatak Sárospatak és a zempléni régió települései
WEB: www.zemplenfestival.hu
Email: info@zemplenfestival.hu
Tel: (1) 462-0330 Fax: (1) 342-9362

12

Cegléd Ceglédfürdő
Email: streetfood@szuperkoncertek.hu

JÚLIUS

20

Kapolcs

péntek

22

vasárnap

JÚLIUS

22

vasárnap

Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend épületei minden nyáron tíz napra
átalakulnak és az udvarok, templomok, közösségi terek megtelnek koncertekkel, színházzal, irodalommal, tánccal. Idén több mint 1500 program
várja a látogatókat 28 programhelyszínen és 40 kisebb helyszínen! A hazai
kedvencek mellett olyan nemzetközi előadók is fellépnek majd, mint az Asian Dub Foundation, a DePhazz, a Triggerfinger vagy Rebecca Ferguson.
Kapolcs Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd
WEB: www.muveszetekvolgye.hu
Tel: (87) 437-458, (20) 497-2512

Forrás: http://www.fesztivalnaptar.hu

20

péntek

JÚLIUS

Cegléden egy időben és egy helyen
megpróbálják felvonultatni a környék
legjobb mozgó streetfood árusait,
borászatait és kézműves élelmiszereit, termelőit, pálinkaházait és pékségeit. Mindezt a fürdő szomszédságában, ahol esténként Majka és Curtis,
a Wellhello és Opitz Barbi is fellép a
helyi előadók mellett.

Művészetek Völgye
AUGUSZTUS

JÚLIUS
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Heted7

Heted7

A kultúra erzsébetvárosi nagykövetei

Szendrő József
színész, rendező, műfordító, színházigazgató
Róla mondták:
“… az energiával, amelyet kitermel, erőműveket lehetne működtetni. Nem csak rajta
múlik, hogy olykor játékvonatokat kell futtatnia egyik papírmasé alagúttól a másik
bádogállomásig.” (Galsai Pongrác)
Magáról mondta:
„Imádom a színházat és a színészeket,
mert fényt és meleget visznek a sok fakó
ember életébe. Az igazi színész játékában
méltóság és stílus van, az igazi komédiások
jótevői az emberiségnek.” (Szendrő József)
Szendrő József is erzsébetvárosi volt, itt
élt közöttünk a Bajza utca 1. szám alatt,
ott, ahol a szemközti oldalon, majdnem
szemben, a Bajza utca 8-as lakóházban
alkotott abban az időben Janikovszky Éva
is.
104 éve, 1914. augusztus 18-án született
Szendrő József egy budapesti tanítónő és
orvos apa gyermekeként. Ő azon emberek közé tartozott, akikből természetesen
került a felszínre művészeti, irodalmi tehetségük gyümölcsei. 17 évesen, 1931ben jelenik meg első verses kötete „17 év”
címmel, alig két évvel később egy újabb
mű, (Bravó, Ézsau) kerül ki kezei közül.
Önálló előadóestjein próbálgatja ki tehetségét. Közben elvégzi a színi iskolát és
szinte érett színészként kezdi meg a Nemzeti Színház ösztöndíjasaként karrierjét.
14

Az akkoriban készült fotó még alig árulkodik arról, hogy néhány évtizeddel később meghatározó művész, színházigazgató, és „arany-köpéseiről elhíresült”
öregje lesz a magyar művészvilágnak.
Írt, fordított, színész volt, rendező és színházigazgató, a művészvilág tehetségeinek
felfedezője és mentora, és sajátos humorral megáldott társasági ember.
23 éves korától tagja volt a Nemzeti Színháznak, a Miskolci Színháznak, a Madách
Színháznak, a Magyar Néphadsereg Színháznak, ahol főrendezőként aratott sikert, a Pécsi Nemzeti Színháznak, aminek
rövid ideig igazgatója is. 1944. október
15-én orosz fogságba esik, Grúziába kerül, ahol még fogolytáborban is azonnal
Lágerszínházat szervez. 1947. szeptemberében érkezett haza egy hadifoglyokat
szállító vonaton a Nyugati Pályaudvarra.
Hamarosan újra a Nemzeti Színház színésze. Aztán 1952-55 években a József
Attila Színház egyik alapító tagja és 2 évig
igazgatója az új intézménynek. 1958-tól
a debreceni Csokonai Színház igazgatója
volt, 1960-tól a Szegedi Nemzeti Színház
főrendezője, 1963-tól egy évadra a Petőfi
Színház, 1964-től 1966-ig a Fővárosi Operettszínház színésze és rendezője. Közben
pedig filmezett, rengeteg mozi és tv játékban szerepelt jellegzetes karakterével, humorával, orgánumával. És mindezek mellett Életrajzi írásait jelentette meg a Film
Színház Muzsika hetilapban „Pályámról”

és „Maszk és toll” címmel. Rendezései során a darab lényegéig hatolt, a színészeit
kiismervén próbálta emberi mivoltukat a
szereppel összeegyeztetni, azonos „hullámhosszba” kerülve velük: “…nem játszani kell a szerepet, hanem élni…” mondogatta.
Ízig-vérig színházi ember, a kulináris élvezetek elkötelezett híve. Derűs társasági
ember, aki ahol épp előfordult, hamarosan kis csoport alakult ki körülötte, s tréfák, anekdoták, véresen komoly és őszinte
színházi elemzések, pletykák, ugratások
sorai kerültek elő. És nagy szívvel megáldott mentor is. Számos pályatárs, ifjú
tehetség mellett például Latinovits Zoltán
első színházi fellépéseit segítette debreceni éveiben, Hofi Géza, a művésznevét és
pályájának indulóéveit köszöni Szendrő

Józsefnek. És mi nézők pedig köszönhetjük neki az ő és a tucatnyi művész játékát.
1966-tól Szendrő József a Nemzeti Színház tagja volt haláláig.

1970-ben, egy évvel halála előtt a nézők Szendrő Józsi bácsija megkapta a
Jászai Mari Díjat.
Több, mint 40 színdarabban játszott, 7
darabot rendezett, 50 játékfilmben és
29 tévéfilmben szerepelt.
1971. október 22-én, 57 évesen távozott
az élők sorából.
2004-ben a Fővárosi és az Erzsébetvárosi Önkormányzat emléktáblát helyezett el lakóháza homlokzatán, a „Nagy
Bohém” emlékezetére.
15
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ERöMŰVHÁZ
1077 Budapest, Wesselényi utca 17. nyitvatartás: 7 - 22
telefonszám: (06-1) 413-3550; (06) 30 915-2059
titkarsag@eromuvhaz.hu
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Polgármesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tel.: 06-1/462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: 06-1/462-3300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Telefon: 06-1-342-7321
e-mail: info@evkf.hu

Ügyfélszolgálati iroda
Ügyfélfogadási idő:
(Erzsébet krt. 6. szám alatti és Garay
u. 5. szám alatti ügyfélszolgálaton is):
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

Ügyfél fogadási rend:
H-Cs.: 08.30-11.00 és 13.00-16.00
P.: 08.30-11.30
Járőrszolgálat, kerékbilincselési csoport:
1076 Bp., Százház u. 10-18.
Nyitvatartás: 8-18 óráig
Tel.: 461-90-40

8.00-12.00 du.:13.00 18.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-18.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
8.00-12.00 d.u.: nincs

ERVA Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.
tel.: 352-8654/ 352-8655
Személyes ügyfélfogadás
(helyszín: félemelet):
Hétfő: 12.30 – 17.30
Szerda: 8.00 – 16.00
Telefonos ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00
12:00-12:30 között ebédszünet,
ez idő alatt nincs ügyfélfogadás.

Kormányablak
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
nyitvatartása:
Hétfő: 07:00-17:00
(sorszámkiadás vége: 16:00)
Kedd: 08:00-18:00
(sorszámkiadás vége: 17:00)
Szerda: 08:00-20:00
(sorszámkiadás vége: 19:00)
Csütörtök: 08:00-18:00
(sorszámkiadás vége: 17:00)
Péntek: 08:00-15:00
(sorszámkiadás vége: 14:00)
Telefon: 06(1) 795-8884

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Általános: 112

Budapesti VII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1071 Budapest, Dózsa György út 1824. Telefon: 461-81-00,
E-mail: 07rk@budapest.police.hu
Erzsébetvárosi
Közterület-felügyelet
1076 Budapest, Százház u. 10-18.
Tel: 413-1767, 24 órás ügyelet: 461-9040,
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Gázszivárgás bejelentése
(éjjel-nappal):
06-1/477-1333

Konténeres sitt és hulladékszállítás kedvező árakkal, 3x8 m3-es
konténerekkel Tel.: 06-30-9812-314
Költöztetés és lomtalanítás kedvező árakon Tel 06-30-423-5511
Víz-, gáz-, fűtésszerelés 06-20-928-02-69
Hűtőgép, mosógép, mosogatógép, klíma szerelés és javítás
06-70-639-54-07

19

Heted7

Nem csak gyerekeknek ajánljuk

Fűvészkert

1083 Budapest, Illés u. 25.

Egy misztikus helyszín. Itt tanyáztak a vörösingesek, itt
fürdött meg Nemecsek Ernő a
tóban. Egyik legfontosabb gyerekkori regényünkben, a Pál
utcai fiúk-ban. Ma egy kulturált botanikus kert patakokkal,
tavakkal, szigettel, aranyhalakkal és pálmaházzal. Mindez a
nyolcadik kerületben, sokak
számára ismeretlenül. Nemrégiben egyes részeit felújították.
A gyerekeket új játszótér várja.
A közelben található a Természettudományi Múzeum és az
Orczy park, mindkettő remek
program lehet, nem csak gyerekekkel.
Érdemes megmutatni gyerekeinknek, érdemes nekünk magunknak is végigsétálni ezen a
kedves parkon.

Néhány évvel ezelőtt, egy fogadáson találkoztam a
japán császárnéval, aki azt mondta, gyerekkorának
kedvenc olvasmánya A Pál utcai fiúk volt, és biztos
benne, hogy a magyarok mind olyanok, mint ők. Én
meg azt gondoltam, hogy mi itthon tévedünk, nem a
Nobel-díjas nagyságok, nem a művészóriások a legismertebb magyarok a nagyvilágban, hanem Boka és
Nemecsek [...]” – Békés Pá
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