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Rácz Tünde felvétele

BEKÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasók! A hó hullik csöndesen, az utca még a forgalomtól hangos, de a lelkünkben már készül az ünnep, mikor az Éjvarázs hatodik száma a nyomdagépben testet ölt.
Lapzártakor még nem tudjuk, elkészülünk-e időben, sikerül-e mindenkihez még Karácsony
előtt eljuttatnunk szerkesztőségünk szerény ajándékát. Szívből reméljük, hogy sikerül. Ha
mégsem, akkor a két ünnep közé csempésznénk egy kis örömöt... ez sem volna lebecsülendő dolog.
Úgy néz ki, decemberben elfoglaltabbak vagyunk, ki-ki többet dolgozik a munkahelyén,
kevesebb időnk jut varázsolni. A Boulevard-lap megjelenése azért is csúszik januárra, mert
szeretnénk a képességeinkhez mért legjobb minőséget nyújtani. Ott bővebb beszámolót olvashattok a Napoleon Boulevard Klubról. Nem csak mi vagyunk elfoglaltak, kedvenc énekesnőnk is rengeteget próbál, nyilatkozik, szervez, hiszen januárban nagy eseménynek
lehetünk - remélhetőleg minél többen - tanúi. Ennek ellenére szívesen állt rendelkezésünkre, mikor interjút kértünk egy fellépés után. Száguldó Fotóriporterünk is hozza a formáját, mesél a fények nyelvén, és gyönyörködhetünk főmunkatársunk, Kőhalmi Ildikó
alkotásaiban. Szabó Tamás László elkalauzol minket egy debreceni Kikötőbe, Solymos
Andor pedig arról ír, hogy a legszebb mégiscsak a Duna partján.
Mire a következő Éjvarázs megjelenik, egy felejthetetlen élménnyel leszünk gazdagabbak.
Addig is kellemes ünnepeket és jó olvasást kívánunk mindenkinek!

Gáti István
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ÁLLATKERTI ÚTMUTATÓ LILLÁVAL
Rácz Tünde képriportja

- Messze, hegyek ormán...

... matatunk a teve orrán.

- Én kell üljek az ormánynál!

- Hajmeresztőek a szóvicceid!

- Látod, amit én látok?

- Igen, teljesen levette a lábáról.

- Aludj el a vállamon!

- Nem minden macska alhat pamlagon.
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Ahol a párhuzamosok találkoznak
Ünnepi interjú Vincze Lillával

December 6-án Tiszaújvárosba megérkezett a Mikulás. Nyert
ügye volt. Lilla gyermekműsora már kiváló hangulatba hozta
a közönség apraját. Munka után édes a kürtős kalács,
kellemes a forralt bor, és jól esik egy kis beszélgetés a
helybéliekkel. Aztán irány a főváros! A gondolatok már a
másnapi próba körül forognak, miközben az autó hátsó
ülésén készül az interjú.
Fotó: Rácz Tünde

Interjú: Gáti István
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Mandalák: Kőhalmi Ildikó

- Nemrégiben a Rajkó Zenekarral a Vatikánban 70.000 ember előtt léptetek fel. XVI. Benedek pápa jelenlétében énekelted Wolf Péter Ave Maria-ját. Mit jelent számodra ez az élmény?
- Mindenképpen a pályám felejthetetlen pillanatai közé tartozik. Az elmúlt huszonöt évben
mindig voltak olyan fontos események, amik a későbbi életemet nagyban meghatározták.
Ilyen volt az 1986-os siófoki Interpop Fesztivál, és később, nem sokkal a zenekar megszűnése előtt az a csodálatos erdélyi turné, amikor a forradalmi helyzetben egészen másképp
szóltak a dalok, szinte a barikádokon keresztül. Nagyon megható volt. Olyan izgalmas történelmi helyzetbe kerültünk a zene által, amilyet eddig csak könyvekből ismertünk. Énekelni az Európa visszavár sorait, közben látni a tömegben a könnyes szemeket, a
gyertyafényt, ez kimondhatatlan pillanat. Ezek a pillanatok ugranak be a vatikáni fellépés
kapcsán. Amikor november 4-én a Rajkó Együttessel énekeltem az Ave Maria-t és egy gyönyörű magyar népdalt, akkor ugyanezek az élmények tértek vissza. Nagy utat tettünk meg,
és ezek a párhuzamos sínpárok végül összefutnak az életben: Siófok, az erdélyi magyarok,
a családom, a zenekaraim, az én egész utam, együtt mind ott vannak a dalokban. Amikor
Edith Piafot játszottam, szintén meghatározó pont volt az életemben. Mindig imádtam a
zenés színházat, igazi ajándék volt ez a szerep. Mint színésznő, soha nem versenyeznék
senkivel, mondjuk úgy, én egy énekesnő vagyok, aki olykor szívesen játszik zenés darabban. Igazából a film az, ami bizonyos fokig közelebb áll hozzám, bár eddig szinte teljesen
kimaradt az életemből, hiszen a Moziklipen és a saját klipjeimen kívül eddig nem szerepeltem. Fontos állomások voltak még a Két Hold és a Mély Kék című lemezeim, ezeknek a dalaiban és klipjeiben pótoltam a kimaradt szerepeket. Nem felejtem el soha a Thália
Színházban tartott koncertemet sem, hiszen az 2000-ben egy nagy összegzés volt, ahol eljátszottam a saját életemet. Hat évvel ezelőtt Assisiben átéltem egy csodálatos élményt,
ebből alakult ki aztán később a templomi koncertezés. Mint néző láthattam II. János Pál
pápát, és tanúja voltam ennek a világtalálkozónak. Nem csak a valláson van a hangsúly,
hanem arról van szó, hogy emberi lelkek találkoznak. Annyira egyformák leszünk egy bizonyos ponton, hogy el is felejtjük, ki honnan jött, milyen vallású. Most november 4-én is
ezt éreztem, közvetlenül XVI. Benedek pápa közelében. Mikor elénekeltem Wolf Péter Ave
Maria-ját, utána rögtön egy kedves apáca az assisi rendből odajött hozzám, és a kezembe
adott egy gyöngyökkel díszített fakeresztet. Csoda volt. Ahogy a Rajkó Művészegyüttes is
egy csoda. Azt gondolom, hogy világ legjobbjai között a helye.
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- Gondolom, ezek után nem lehet kérdés, tovább járjátok a templomokat.
- Egy olyan műhelymunka kezdődött egy éve a Rajkóval, ami azért szép, mert végre arról
a műfajról szól, amivel már régóta foglalkozom. A produkció időnként tánccal és kórussal
is kiegészül. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Rajkó Zenekar vendége lehetek. Saját
kamarazenekarommal, Viczián Gáborral, Gulyás Csillával, Prokopp Annával és Griechisch
Mihállyal tavasszal újra koncertezünk. Crossover lemezem anyagával tovább járjuk az országot. Szabadtéri koncerteket is tervezünk. Tárgyalok a Váci Szimfonikusok karnagyával
is, elképzelhető, hogy elindul egy közös munka. A popzene mellett szeretném megtartani a
klasszikus repertoárt is.

- A napokban megjelent a Csutkamanó titkai című gyereklemez. Bár ez a műfaj eddig sem
állt távol tőled, mégis ez az első ilyen jellegű album, amin szerepelsz. Hogy talált meg a feladat?
- Ezt a találkozást az internetnek köszönhetem. Zalaba Zsuzsanna, aki Ausztriában él és
gyermekirodalommal foglalkozik, gyerekeknek ír könyveket, csokorba szedte a verseit egy
készülő lemezre. Ő keresett meg az interneten keresztül. Nagyon kedves hölgy, szívvel-lélekkel szerkeszti a Csutkamanó weboldalt, amit mindenkinek szívből ajánlok. Felkért, hogy
énekeljek el néhány dalt. Szívesen vállaltam. Igazából mint pedagógus, annak idején először
gyerekeknek énekeltem megzenésített verseket gitárkísérettel. Később a popzene mellett
ez hobbiként megmaradt, időnként fellépek gyermekműsorokban, de igazából nekem most
már a crossover és a komolyzene a fő irány. Mondhatom, hogy a lemez nemzetközi összefogással született, és nagy örömmel működtem közre.

- Köztudott rólad, hogy állatbarát vagy. Nemrég örökbe fogadtad az Állatkert egyik kis lakóját, egy ormányos medvét. Mit gondolsz, elég figyelmet fordít az állatokra a társadalom?
- Mindig azt mondom, nem csak az határozza meg az embert, hogy hogyan bánik a másik
emberrel, hanem az is, hogyan bánik a saját környezetével és az állatokkal. Ha valaki az
állatokkal, a természettel nem barátként bánik, annak az emberi kapcsolataival is problémák lehetnek. Számomra az állatok közelsége, éppúgy mint a zene, nélkülözhetetlen. Kutyák nélkül, állatok nélkül soha nem éltem, és nem is tudnék. Ezért is imádom az
Állatkertet, és emellett fontosnak tartom a menhelyek támogatását. A budapesti Állatkertben tényleg sok mindent megtesznek az állatokért, sérült és árva állatokat is befogadnak.
Az örökbefogadás lehetősége pedig azért nagyon jó, mert egyrészt népszerűsíti az Állatkertet, másrészt plusz bevételi forrást jelent. A befolyt összeget természetesen az állatok
gondozására fordítják. Sok állatkertben voltam már, és mondhatom, hogy a mi állatkertünk
nagyon színvonalasan működik, európai viszonylatban is. Az állatok lakhelye, környezete
egyre élhetőbb, már a nagyobb állatoké is, akiknek több területre van szükségük. Az egész
park olyan mint egy arborétum. Az ormányos medve azért is kedves a számomra, mert
pont olyan területen van, ahol kevesebb ember jár. Jó volt felfedezni a simogató után azt
az elvarázsolt kastélyt, ahol a hörcsög-panzió és lakótelep szomszédságában ott él az öttagú
ormányos medve család. Vannak ott hétvégén állatbemutatók, egy ilyen alkalommal játszhattam Görbicsével, az egyik ormányos macival. Az örökbefogadásnál végül a Júlia nevű
ormányosra esett a választásom, talán nem véletlenül. Azóta gyakrabban járok az Állatkertbe, és mindig felfedezek valami újat. Volt egy kalandom a falánk púpútevével, aki az
egész csomagot megette a kezemből, és majdnem a hajamat is megkóstolta. De volt már
közös éneklés egy majommal, és nagyon szeretem a zergéket és a kis pandákat...

- Január 30-án Napoleon Boulevard koncert lesz a Syma Csarnokban. Zajlanak a próbák,
készül az új album. Minden olyan mint a régi szép időkben?
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- Igen, habár annyit változott a zenekar, amennyit az idők változtak. Ez természetes. Ha
most kezdődne a Napoleon Boulevard karrierje, akkor így szólnának a dalok, ahogy most
szólnak, huszonöt év után. Sok dal átalakult, főleg Erdész Róbert által, aki a dalok hangszerelője. Persze ez közös munka, mi is hoztunk ötleteket, és a szerzemények improvizatív
elemekkel is gazdagodtak. Ez utóbbiakat én nagyon szeretem, bár ezek miatt bizonyos fokig
nehéz helyzetben vagyok. Vannak olyan elemek, amik a felvételkor spontán jöttek, most
viszont ezeket a legnehezebb a koncertere megtanulni. Bár az improvizáció lényege a spontaneitás, azért egy ilyen nagy koncertnél erre technikailag egy kicsit fel kell készülni. Egy
másik nagy különbség, hogy vendégmuzsikusaink is lesznek és vokalistáink; Ullmann Zsuzsa és Szirtes Edina. Edina hegedül és harmonikázik is. A gitároknak nagy szerepe van, és
Vámos Zsolt fantasztikusan játszik. Cziglán Istvánt helyettesíti, akiről tudjuk, hogy igazából nem lehet helyettesíteni. Czigi nagyon hiányzik, de tudjuk, hogy a szíve, a lelke velünk
van. Zsolt a saját egyéniségével és rendkívüli odaadásával zenél velünk. Új dalok is lesznek,
de ez legyen meglepetés. Annyit mondanék, hogy hangszerelésükben a remake-album hangulatához állnak közel, de persze teljesen új dalokról van szó. Ezt a gitár centrikus, rockos,
kicsit világzenei, kicsit Solaris-os hangzást fűszerezzük még tovább. Egy kicsit én is rockosabban énekelek, nem annyira a komolyzenei éneklésé a főszerep, de persze nem tagadom meg önmagam, lesznek azért apróbb műfaji kalandozások. Szerintem a fiatal
generáció erre vevő lesz. Különleges lesz a hangszerelés, Bilus fuvolajátékát mindannyian
nagyon szeretjük. Tamás jellegzetes basszus kísérete, Robi zongorajátéka, különleges effektjei, és Laci a doboknál mindent megtesznek majd a forró hangulatért.

- Mennyire lesznek fontosak a látványelemek, a színpadkép?
- Azt gondolom, hogy az a zenész állja meg igazán a helyét, aki mindenféle díszlet nélkül,
önmagában képes elvarázsolni a közönséget. Mivel itt nagy koncertről van szó, mi köztes
megoldást választottunk. Nagyon szeretem a színházat, a különböző világokban való utazást, közel áll a csapathoz a science fiction, de alapvetően a műsor nem erről fog szólni.
Inkább a jó hangzásra koncentrálunk, a dalok összeállítására, hogy professzionális hangosítás és fény legyen. Álmaink nekünk is vannak, de azokhoz komoly mecenatúra kellene.

- Ennyi készülődés és próba közepette marad-e idő egy kis ünnepi pihenésre?
- Arra mindig szükség van. Különben én imádok néha elvonulni. Nagyon szeretek olvasni,
a film, a zene, a könyvek alapvetően meghatározzák az életemet. Ezek az élmények benne
vannak a dalokban, József Attilától kezdve Luc Besson-ig. Ennek ellenére most nagyon
kell koncentrálnom a január 30-ára. Igazából idén nagy elvonulás nem lesz, a következő
hetekben rengeteget foglalkozom a koncerttel. A tanítványaimmal lezárjuk ezt a tanévet,
és csak februárban folytatjuk. Egy lemezen is dolgozunk, ez kitölti minden időmet. Ott van
még a média, a marketing és minden, ami egy ilyen készülődéssel jár. Ebben a rohanásban
az ünnep ritka percei is felértékelődnek.
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MARADOK A DUNA PARTJÁN
2008. február 5-én Svédországba költöztem, elhagytam ezt az országot. Tele voltam
ambíciókkal, álmokkal. El akartam menni innen, mert úgy éreztem, hogy nem érem
el, nem kapom meg itthon azt, amire vágyom: nem jutok egyről a kettőre, megaláznak és még csak meg sem fizetnek. Hazámmal szemben haragot tápláltam mindezért.
Svédországban, talán mondhatom ezt, nagyon jól indultak a dolgaim: a nyelvet is
hamar sikerült megtanulnom és a munkámmal kapcsolatban is elégedettek voltak
velem feletteseim. Minden működött, egyet kivéve. És ez az egy olyasvalami, aminek
korábban nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget, fontosságát nem éreztem anynyira, talán még le is becsültem. Ezt az egyet pedig nem lehet egy vagy néhány szóval leírni. Ha ez olyan könnyű lenne, akkor talán nem születtek volna dalok, versek
erről az érzésről. Akkor a hazaszeretet szóval össze lehetne mindezt foglalni, de szerintem ez jóval több annál. Több ilyen életérzés van, amit az ember szinte alig, vagy
csak nagyon nehezen tud szavakba önteni, mert már cserbenhagynak minket a szavak. Ekkor jön el a költők, dalnokok ideje. Mi tudjuk, hogy mit szeretnénk elmondani, ők azt tudják, hogyan. Erről az érzésről több csodálatos dal is íródott. Demjén
Ferenc: Kell még egy szó, az MHV: Szegény Magyarország című dala, a Magyar Passio c. lemezen Reményik Sándor: Eredj ha tudsz c. versének feldolgozása vagy a Vikidál féle Dinamit: Engem ne sajnáljatok, vagy akár a Blackmore´s Night: Home
again c. dala mind-mind ezt fejezik ki a maguk csodálatos módján. És a felsorolás
nem teljes…
Sajnos, ezeket a dalokat a Home Again kivételével nem vittem magammal Svédországba, de többször eszembe jutottak, fejből tudtam a dalszövegeket, így elég tisztán hallottam őket gondolatban, belülről.
Demjén dalát meg tudtam hallgatni a Youtube-on, nincs ebben különösebben
semmi szégyellni való, többször elpityeregtem rajta magam a rideg skandináv esték
magányában.
Eszembe jutottak a Duna-parti erdők, a mezők őszi, aranyló sárga színe, a rét illata, amit sehol máshol nem érezni, a Duna októberben már letisztult vízének színe,
illata, amelyeket akkor éreztem, amikor barátaimmal horgászni mentünk a mohácsi
Dunára, hosszú-hosszú sétákat téve az érintetlen természetben.
Magányos voltam. Elkezdtek nagyon hiányozni az otthoni tájak, élmények, jóbarátok. Egyre inkább erősödött bennem a gondolat, az érzés, hogy legyen bármily
gyönyörű is Svédország, meglehet rövid idő alatt mindenem, amire ember csak vágyhat, de nem leszek sohasem otthon, itt én mindig idegen maradok. Magyarországon
viszont az otthon melege vár, ahol szerényebben, de annál boldogabban élnék.
Kisfiú korom óta nagyon szeretem a Napoleon Boulevard zenéjét és mindent, ami
Vincze Lillához köthető. 6 éves voltam, amikor a Napoleon Boulevard Kérlek, ne félj!
című dala feltűnt a magyar zenei élet színpadán. Akkoriban még nem nagyon értettem a szövegeket, még akkor sem, ha Lillával együtt tudtam énekelni. Nem értettem
a szavak jelentését, noha kimondani ki tudtam őket, de engem ez akkor nem is za8

vart. Magával ragadott a zene, a páratlan és sokszínű énekhang. Mondhatom azt,
hogy a Napoleon Boulevard zenéjén nőttem fel. Szüleimen keresztül vált életem részévé az Együttes, hiszen ők vásárolták meg az első lemezt és utána sorra a többit
is. Sok gyermekkori kedvencem feledésbe merült felnőtté válásom során, de a Napoleon és Vincze Lilla iránti rajongásom mit sem változott, inkább fokozódott, ahogy
egyre inkább megértettem a dalok mélyebb üzenetét is. Minden eddig megjelent dal
(kivéve kettőt; néhányan úgyis tudják már, melyekre gondolok) megvolt nekünk vagy
kazettán vagy bakeliten. Ezeket sikerült beszereznem digitalizált formában is, részben barátaim segítségével. Svédországba költözésem előtt, mikor a bőröndömet készítettem elő a nagy útra, a hamubasült pogácsa mellé bekerült egy CD, a Napoleon
és Lilla összes albumával. Elég hamar lett kint autóm, sokat is kellett utaznom, így
nagyon sokat tudtam hallgatni kedvenc dalaimat, mikor úton voltam. Felemelő érzés
volt, hogy itt és most, ebben az autóban magyarul szól a dal, mintha egy „autónyi”
Magyarország lett volna velem.
Egyik alkalommal, amikor Stockholm felé haladtam az autópályán, a basszusgitár
a Maradok a Duna partján című dal első hangjait kezdte játszani.
Megszólalt a dal… bár a szövegét kívülről tudtam, mégis másként szólt hozzám
akkor. Már régen hallgattam, hiszen útjaim során többnyire korábbi idők dalai zendültek fel. A lejátszó nem jutott el a későbbi dalokig. Valóban másként szólt hozzám,
mint korábban, mert most kifejezetten nekem szólt. Szívemig hatolt az üzenete, s
közben én végiggondoltam mindent. Előjött rejtekéből az érzés, melyet eddig elnyomtak a vágyak, az ambíciók, az álmok. A dal a végére ért, bennem pedig megszületett
egy gondolat, egy döntés: Haza kellene menni már. Haza, Magyarországra, ahol az
Otthonom van. Ahol az emberek azt a nyelvet beszélik, amin én igazán értek, érzek,
és gondolkodom. Haza, abba az országba, ami igazán az enyém, a tiéd, az övé, mindannyiunké. Újra itt vagyok, Hazaértem.
Solymos Andor

Rácz Tünde felvétele
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A DEBRCENI KIKÖTŐ
Eljött végre a nagy nap, amire már 2007 decembere óta vártam. Lilla a cívisvárosba jött,
hogy megmutassa énektudását, illetve bebizonyítsa, hogy a színház világa sem idegen
bolygó számára. A sok-sok állomást, tapsot, szélvihart megélt Kikötő debreceni állomásához érkezett. Ahogy megpillantottam az újság egyik bekezdésében a hírt, nem bírtam magammal, ment a levél Lillának, igaz-e? Természetesen igaz volt, és nem a helyi hetilap akart
megtréfálni, így utólag is. Hurrá! Mély Kék koncert-turné, zsámbéki fellépés a Rajkó Zenekarral, Lilla Klub, ezek már számomra is ismert dolgok, Lilla ezer arca közül már csak a
Kikötő hiányzott.
Az Őszi Színházi Esték keretén belül adták elő Siposhegyi Péter Kikötő című zenés nosztalgia darabját. A 70-es, 80-as évek balatoni hangulatát stílszerűen én idézem fel. Bár szerencsére a színmű is ezt az időszakot eleveníti fel, nekem pedig elég a színművet felidéznem.
Nagy rajongók, mint például én is, tudjuk már, hogy az esemény előtt érdemes egy másfél
órával hamarabb érkezni. Ekkor még Lillát is el lehet kapni pár mondat erejéig, jelen esetben pedig a próba dalait is hallhattam. A kevés média-megjelenés ellenére is telt házas előadás volt. Mikorra a függöny fellebbent, a színpadon megjelentek a szereplők, köztük Lilla
is, aki belekezdett a Szép nyári nap című dalba, és ezzel elkezdődött az előadás. A történet
Bak Pál befutott festőművész visszaemlékezésein alapul, aki összefut régi szerelmével. Nagy
románc volt köztük annak idején, de amikor a lány szülei értesülnek arról, hogy nem úgy
festő, ahogy azt ők gondolják, kiadják az útját a fiúnak. Pál további kalandjait, próbálkozásait láthatjuk aztán ifjúkora során. A poénokra is nagy hangsúlyt fektet a darab, és természetesen zenés darabhoz illően Lilla is be-beszállt ebbe a történetbe. Ki lehet találni
melyik jelenet illetve dal volt a kedvencem. Bizony, a Szállj velem, illetve a hozzá kapcsolódó
történés. A fiatalok éppen valamilyen tudatmódosító szert szívtak magukba, mikor Lilla is
belibbent, és rákezdett a sikerdalra. De nem csak Napoleon Boulevard illetve Neoton dalt
énekelt, hanem ABBA (I have a dream), és Zalatnay Sarolta (Hosszú, forró nyár) sláger is
felcsendült a múltból. Ezek a dalok, illetve a helyszín sem ismeretlen az énekesnőnek, hiszen Siófokon született, tanult, kezdte karrierjét, illetve lett ismert a Napoleon Boulevard
által. Zene, korabeli diszkók, kelet-német turistalányok… volt itt minden!
Az előadás végén nagy vigyorral hagytam el a színteret, közben azon morfondíroztam,
milyen meglepetéssel szolgálhat még Lilla az életben. Kikapcsolódásra kifogástalan ez a
darab, bár megmondom őszintén, legjobban mégis Lillára voltam kíváncsi. Nem is csalódtam. Utólag is köszönöm az élményt!
Szomorú hír jelent meg nem sokkal később: október 26-án, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Siposhegyi Péter drámaíró, publicista. Sok szép pillanatot ajándékozott
nekünk, maradandó, tiszta mosolyt.

Szabó Tamás László

Rácz Tünde felvétele

A szerző felvétele
10

DALLAMOK HATÁROK NÉLKÜL
Rácz Tünde képriportja

Újra itt van a nagy csapat

Napoleon Boulevard Klub

A Rajkóval a Vatikánban

Feledhetetlen pillanatok

Müpa, jótékonysági est

A Magyar Kultúra Házában

Mikulás ünnepség Tiszaújvárosban

Közös éneklés a gyerekekkel
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Januárban megjelenik...
A Boulevard-lap első számában beszámolunk a Napoleon Boulevard Klubról.
Lesznek remek képek és érdekes írások
kedvenc zenekarunkról. Ha minden
igaz, készül egy interjú Erdész Robival,
és kihirdetjük egy szigorúan titkos pályázat
eredményét.
Januárban
találkozunk...

Pejkó Gergő felvételei

MEGJELENT!

ÉJVARÁZS - II. évfolyam 4. szám (2009. tél)
Megjelenik negyedévente a MélyKék Baráti Kör
gondozásában.
SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:
Gábor Mariann (nyomdai munkálatok)
Gáti István (főszerkesztő)
Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerk.)
Pejkó Gergő (Boulevard fotók)
Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)
Solymos Andor (munkatárs)
Szabó Tamás László (munkatárs)
Vincze Lilla (múzsa)
Zolnai Éva (főcím grafika)
www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu
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