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BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasók! Félreértés ne essék, nem lett úrrá időzavar a szerkesztőségen, mikor
2011 elején elkészítettük az Éjvarázs 2010-es évfolyamának negyedik számát. Egyszerűen
kicsúsztunk az időből, vagy az rohant ki az ablakon, és ami elmaradt, azt most becsülettel
bepótoljuk. 

Már-már hagyomány, hogy így, télvíz idején interjút készítünk Lillával, amolyan évérté-
kelőt, ha úgy tetszik, ünnepit. Mozgalmas év áll mögöttünk, így a mostani beszélgetés a
tavalyinál egy molekulányit hosszabbra sikeredett. Igyekeztünk olyan témákat is érinteni,
amikről eddig nem esett szó. A 2010-es év szenzációja mindenképpen az új Napoleon Bo-
ulevard album megjelenése, ezért mostani számunkban  erről írunk a legtöbbet. (A Boule-
vard-Lap 4. száma egyébként március második felére várható.) 

Kőhalmi Ildikó jóvoltából bejárjuk a Világfalu minden zegét' és zugát, vagyis szép sorban
„meghallgatjuk” a lemez valamennyi dalát. Száguldó Fotóriporterünk segítségével benézünk
a Harisnyagyárba, ahol a Combfix... bocsánat, Tompox együttes vendégeként egy szimpa-
tikus, szőke énekesnő lépett fel. Szabó Tamás László a Napoleon Boulevard szolnoki kon-
certjén járt, és benyomásait ezúttal sem rejti a fridzsider mögé. A november 7-i
lemezmegjelenés és az Éjvarázs szülinap fotóiért Sebestyén Zsoltot illeti köszönet. 

Reméljük, az Éjvarázs 10. számában mindenki talál valami szívének kedveset, amitől
majd boldogan tekint vissza a 2010-es évre. Mindenkinek jó olvasást kívánunk!

A Szerkesztők

Sebestyén Zsolt felvétele

Volt mit ünnepelni...
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LILLA ÉS A TOMPOX
Rácz Tünde képriportja

3



4

ANGYALOK ÉS ZOMBIK – Vincze Lilla különleges éve

Valóban különleges és mozgalmas év van Lilla mögött. Koncertek, lemezkészítés, filmforgatás,
fellépések zenekarral és szólóban. Egyszóval volt miről faggatóznunk. 

- Zenekarod, a Napoleon Boulevard a 2010-es évet egy nagyszabású koncerttel kezdte. A koncert
sikerén felbuzdulva úgy döntöttetek, folytatjátok.

- Az az igazság, hogy nagyon szomorú lettem volna, ha ez az egész csak egy alkalomra szól. A szívem
mélyén reméltem a folytatást, hiszen ennek az estnek az előkészítése nagyon komoly munka volt.
Évekig magam sem gondoltam, hogy ez létrejöhet. Nem mintha nem akartam volna együtt muzsi-
kálni a zenekarral, inkább arról van szó, hogy nem láttuk annak a reális feltételeit, hogy mindezt
ennyi év után méltó módon meg tudjuk valósítani. Zenei elválásunk óta külön utakat jártunk, más-
képp gondolkodtunk a zenéről, meg kellett újra találnunk a közös hangot. De ez az élet rendje,
vannak bizonyos korszakok az ember életében, amikor meg kell újulni. A Napoleon Boulevard da-
laiból idő közben több feldolgozás is született, és felnőtt egy olyan generáció, amelyik nem is hallott
rólunk, vagy nem tudja bizonyos dalainkról, hogy ki az eredeti előadó. Nemrégiben egy színdarab-
ban énekeltem, többek között a Szállj velem című dalt is, és egy színész kolléganőm meglepődött,
hogy ezt eredetileg is én énekelem. Akkor úgy jöttem haza, hogy mégiscsak jó lenne megmutatni,
hogy volt egy ilyen zenekar, amely meghatározója volt a 80-as éveknek. Ahhoz viszont mindannyian
ragaszkodtunk, hogy a dalokat meg kell újítani, és új dalokban is gondolkodtunk. A zenekar nép-
szerűsége a 80-as években összehasonlíthatatlanul más volt, mint napjainkban. Nagyobb is a piac,
sokkal nehezebb érvényesülni, éppen ezért ezt a kimaradt húsz évet képtelenség behozni. Mégis
úgy érzem, a Syma Csarnokban bebizonyítottuk, hogy érdemes volt újra színpadra állni. A koncert
végén elhangzott egy ígéret, hogy folytatjuk. Nem volt ez azért olyan egyszerű. Tereh István, az
együttes menedzsere elengedte a kezünket. Nem volt egészen korrekt lépés, nehéz helyzetbe kerül-
tünk. Tettük tovább a dolgunk, valami lassan beindult, de saját magunknak kellett a médiával és
a rajongótábor összefogásával foglalkoznunk. Közben elő kellett készíteni a további koncerteket is.
Erdész Róbert már korábban mondta, hogy szívesen dolgozik velünk a stúdióban, írja a dalokat,
de tovább koncertezni nem szeretne. A következő fellépésre Nagy Zsoltot ajánlotta, és mi örömmel
fogadtuk, mert nagyszerű billentyűs. Ő és Vámos Zsolt új lendületet hoztak a zenekarba, kicsit
rockosabbak, kicsit frissebbek lettünk.

Koncz Dezső felvétele



5

- Így aztán mégis csak elindult a nyári turné. Melyik volt számodra a legkedvesebb állomás?

- Az EFOTT. Még sosem léptem fel ilyen nagy fesztiválon, és nagyon vágytam a hangulatára. Elké-
pesztően jó volt a légkör, tényleg rengeteg fiatal, egyetemista látott minket. Természetesen Siófok
azért ott marad a szívemben, ott is nagyszerű volt újra fellépni. Tiszaújváros is nagy kedvencem,
szerintem az egyik legjobb koncertünket ott adtuk. Nagyon jók az ottani szervezők, profi a hango-
sítás, és kedvesen fogadtak bennünket.

- Közben felléptél a Rajkóval, valamint a saját kamarazenekaroddal, és még egy filmben is énekel-
tél.

- Mostanában a kamarazenekarom kicsit háttérbe került, nem volt energiám a szervezéshez. Egy
koncertünk volt a nyáron, jövőre többet tervezünk, mert a templomi koncertezés szívügyem. Ha
meghív a Rajkó, mint vendég, nagyon szívesen megyek. Szép koncertünk volt nemrég a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A film, az egy érdekes történet. Interneten keresztül keresett meg Vereb András
filmrendező, hogy énekeljek a Szoborfák című dokumentumfilmjében. Orliczki Frigyes írta a film
egyik betétdalát, amit együtt éneklünk. Ő is egy nagyszerű ember, és csodálatos a film története
is. Várhosszúréten játszódik, ez egy magyarok és szlovákok lakta település, ahol igazi közösségi
élet zajlik. Csodálatos paradicsom, példaértékű hely. Hiszek a kis közösségek erejében, és igazából
a film is erről szól, Nagy György történetén keresztül. Nagyon szép, emberi történet,  szép zenékkel,
jó érzés, hogy ennek alkotó részese lehettem.

- Ami talán a legfontosabb, húsz év után megjelent a Világfalu című album, tíz vadonatúj dallal.
Zeneileg sokszínű anyag született, aktuális mondanivalóval. Meglepő, hogy nincs rajta lírai dal.
Hol van Vincze Lilla romantikus énje?

- Egy kicsit háttérbe szorult. Egymás közt éppen erről beszéltünk, miközben formálódtak a dalok.
Valahogy így alakultak. Ahogy készült a hangszerelés, jöttek a szövegek, egyre jobban éreztem,
hogy ehhez  a világhoz nem illik az a romantikus vonal, amit eddig vittem. Robi kimondottan kérte,
hogy most ezt a bel canto stílust egyáltalán ne keverjük bele, ami számomra nehéz volt, viszont
láttam és éreztem, hogy ezekhez a dalokhoz most tényleg jobban illik ez a másik, kicsit “kiabálós”
énekstílus. Voltak persze vitáink, a durvább szövegek mindig távol álltak tőlem. Az Angyalnak, ma-
dárnak... album az én lelkemről szól, ez pedig olyan, mint egy színház. Nem hazug, ezt hangsúlyo-
zom, de itt az előadói készségek kerültek előtérbe. Nem tudok minden szereppel azonosulni, ahogy
a színész sem azonos az általa játszott karakterrel. A zenei pályán is az a jó, hogy mindig át lehet
alakulni. Egy kemény világról szólnak a dalok, de hát ebben élek, nem fordíthatok hátat. Ennek az
albumnak ilyennek kellett lennie, így autentikus. Annak viszont nagyon örülök, hogy zeneileg meg
tudtunk újulni. Ez a legnehezebb dolog, az emberek hajlamosak a saját dolgaikat az unalomig is-
mételni. Úgy gondolom, nagyszerű dalok születtek, amelyeket lassan a koncertrepertoárba is beil-
lesztünk.

- Van-e kedvenc dalod a lemezről?

- A legutolsó mindenképpen (Az élet szép). Megkértem Robit, hogy ha már ennyire naprakészek va-
gyunk, akkor hadd szóljon egy dal az én életemről is. Ez egy nagyon személyes dal. Emellett mindig
vonzott az űrkutatás, szeretem a sanzonok világát, így több dalhoz erősebben kötődöm. Nagyon
kedvelem a legelső dalt is (Még egyszer). Fontos és aktuális az életemben. Ez a két végpont a leme-
zen, ami közelebb áll hozzám, illetve amiből most klipet forgatunk, az “Űrhajó”. Úgy veszem észre,
az embereknek első hallgatás után ez a dal tetszik leginkább. Mondjuk, én a “Búvárokat” jobban
szeretem. Na, ott egy picit megengedte Robi, hogy azt a bizonyos stílust becsempésszem. Különben
meg a “Zombik vagyunk” is...

- Most felsoroltad a lemez felét. Talán azért is nehéz választani, mert mindegyik dal jó. Azt gondo-
lom, hogy ez az album sokszínűségében is rendkívül egységes. Ha van hibája, akkor az, hogy rövid.

- Maradt több olyan dal is, ami befejezésre vár. Sokkal több munka volt ezzel a lemezzel, mint gon-
dolnátok. Igazából a szövegek miatt kellett sokat várni a megjelenésre. Sok a bonyolult dallamme-
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net, ezeket szavakkal lekövetni nehéz munka volt. Eredetileg halandzsa angollal énekeltem fel a
demókat, amik a végleges magyar szöveggel egészen mássá alakultak. Születtek zenei ötletek még
az utolsó pillanatokban is, de azokra még nem íródott szöveg. Ez a műhelymunka mindig érdekes,
sokszor nem azok a dalok készülnek el elsőnek, amiket a legjobbaknak tartunk. Ezzel azt akarom
mondani, hogy sok tartalék van még. Vannak kedvenceim, amiket még mindenképp szeretnénk
megcsinálni. Esetleg majd hozzátesszük a DVD-hez, ami talán Húsvétkor megjelenik. A Pontosan,
terv szerint is azért került bónuszként az új lemezre, mert fontos dalnak tartjuk, és eddig egyik
nagylemezünkön sem szerepelt.

- Beszéljünk egy kicsit a médiához való viszonyodról! A zenekarral itt-ott feltűntetek a tévében, ha
nem is túl sokszor. Ugyanakkor nem láthattunk Téged semmiféle főzőműsorban nyomulni, illetve
a dzsungelben különféle rovarokkal és kígyókkal viaskodni. Bizonyára nem azért, mert nem hívtak.
Elég a jelenléthez „csak” az éneklés?

- Egyáltalán nem elég. Viszont olyan erkölcsi szintre süllyedt a média, ami vállalhatatlan. Ezen vál-
toztatni kellene. Szeretném elmondani, hogy nem véletlenül kerülöm a kereskedelmi adók műsorait.
Én nem ezért énekelek, nem erre esküdtem. Énekesként és pedagógusként is összeegyeztethetetlen
az elveimmel. Egy új generáció jövője múlik azon, hogy milyen példát mutat a média. Fontos volna
a tudás és az erkölcsi példa átadása a színvonaltalan szórakoztatás helyett, hogy például a taná-
rokat ne verjék meg az iskolában. Ha énekelni hívnak, bizonyos műsorokba szívesen megyek, és
szeretnék is kiállni a Duna Televízió és az MTV mellett. Úgy kell beleolvadnunk mások kultúrájába,
hogy közben megőrizzük a magunkét. Ez a lényeg, mert egyik véglet sem jó. Az ember eleve olyan
lény, akiben sok minden keveredik, és máris visszatértünk a Világfalu mondanivalójához. Attól szí-
nes a világ, hogy elfogadjuk egymást. Ha eddig tartottam magam az elveimhez, ezután sem fogom
feladni őket. Ez a nehezebb út, mert a saját világunkon belül kell a lehetőségeket megteremtenünk.
Utalnék a Bomba című dalunkra, egy kicsit erről is szól. Igenis gondolkodni kell, és bizonyos dol-
gokat meg lehet, és meg is kell kérdőjeleznünk.

- A jótékonyság viszont mindig közel állt hozzád. Legutóbb a Napoleon Boulevard az Állatkerti Ala-
pítvány javára koncertezett.

- Ez Sebestyén Zsoltnak köszönhető, aki az alapítvány vezetője. Több mint másfél éve magam is
örökbefogadó vagyok, és mint tudjátok, imádom az állatokat. Az Angyalok erdeje nevű rendezvény
keretében az együttessel közösen karácsonyfát állítottunk az alapítvány számára. Aki a mi fánkra
szavazott, az állatokat támogatta. Nem mellesleg adtunk egy jó hangulatú koncertet a Városliget-
ben. Az óévet pedig élő bulival zártuk Székesfehérváron. Innen folytatjuk.

Gáti István
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FALUJÁRÁS

Még egyszer
Iszonyatosan jó kezdés, csak úgy dübörög az emberben, szétárad mindenfelé. Az intrót elhallgatnám
még sokáig, vagy aztán végül... A szöveg is nagyon ott van. Kicsit olyan érzésem van, mint mikor
az ember az utolsó dobásra készül, miközben rettenetesen bánja mindazt, amit kihagyott az éle -
téből. (Remélem, ennek ellenére nincsenek ilyen érzéseitek!) Jó, a tartalom nem igen kívánná a túl-
spilázást, de a fülem igen... Szóval, szeretem, csak rövid, de ezzel nem vagyok egyedül.

Szállj el a hülye űrhajóddal
Jó a zene, jó a dallam, úgy vélem, az összes jelentéstartalmat sikerült meg- és lefejtenem róla. Ilyen
kedvesen az arroganciáról, a türelmetlenségről... Hogy a tolerancia mindössze addig tart, amíg má-
soktól megköveteljük... Hogy annyira úgy érezzük, mi vagyunk a világ közepe... 

Világfalu
No, ez már a novemberi muti formulában is nagyon tetszett. Iszonyú jó a szöveg, úgy önmagában
is, de ha mögé néz az ember... Kicsit el is kell gondolkodni, hogy hol is vagyok ebben a világfaluban.
Mennyire hódoltam be, mennyire tudom még tartani az egyéniségnek nevezett valamit, amit fon-
tosnak tartok, és mennyire tudom még megítélni mindezeket. Kedvenc részem: A pépben minden-
nek megvan a helye, a lépe, a mája, a megszakadt szíve. Gerincre, csontra nagyon vigyázni, legjobb
lesz azt is beledarálni. Ne csak lélegezz, szagolj is bele, tévedsz, ez nem illat, ez az idők szele. 
Imádom a hegedűt!

Van, ami egyszer jó
Nálam ez az abszolút kedvenc. A kurva sok galambnál szélesen vigyorognom kell, legyek akár az
utcán, akár a villamoson. Sőt, ha valahol elém kerül egy igazi... már egynek is az a neve, hogy itt
egy kurvasokgalamb...Mellesleg nem zaklatnak ezek a kifejezések. A második versszakban nagyon
együtt kopog a konga és a „támadnának a zoknik az ágy körül” k-hangjai. Jó találkozás. A refrénre
egyszerűen táncolni kell, szintén mindegy, hol vagyok... A vokál zseniális. A trombita szintén. És
persze a gitár.Nagyon egyben van a dolog.És mennyire így van az élet, az ember úgy hallgatja, ahogy
állna a tükör előtt. Jobb esetben mosolyog. Rosszabb esetben betalál, bár nem tudom, milyen érzés
lehet.

Zombik vagyunk
Első hallásra kicsit nehezen bogoztam ki a dallamot, nagyjából harmadikra váltak külön a sorok.
Az én fülem se tökéletes. De onnantól megvettem ezt is. Kedvenc részem: „Hogy töprenghetnél-e,
hát nem nagyon, csak rohan az idő ki az ablakon...” Ezt érzem, de nagyon. A dolgok mennek a
maguk útján, néha csak nézünk... De igazából... A marionettes rész kicsit később esett le, kellett
egy hét is talán. Lehet, hogy az agyam se a régi?

Bomba
Megint egy nagyon jól felépített dolog, jó zene, tetszik a hangszerelés. Úgy nézem, bejön nekem a
szintetizátor-gitár párosítás.A refrén kimondottan izgalmas. Napok óta azon gondolkodom, hogyan
is mondjam el, amit érzek. A verzék igen komoly dolgokról szólnak, hatásában olyan, mintha meg-
állnánk egy pillanatra, hogy feltegyük a kérdéseinket, mindenről, ami nem jó irányba mozog. És az
ember várja a választ. Aminek a refrénben kellene megjelennie. De nem teszi. Helyette egy teljesen
értelmetlen szöveget kapunk... Ami olyan, mintha valami sokkal fejlettebb és tapasztaltabb civili-
záció válasza lenne, csak éppen a saját nyelvükön, amit nem értünk semmiképp. Ott a válasz, a
megoldás, de nem férünk hozzá. (Mint azokban a háborús filmekben, ahol az ellenség szövegét di-
rekt nem fordítják, és mennyire idegesítő, hogy csak beszél vagy ordít, de nem érteni a szavát, az
ember egyre bizonytalanabbá válik, egyre nő a félelem...) Valahogy így vagyok ezzel a refrénnel. 
Mindemellett, ha csak a halandzsa részt nézem, akkor is zseniális, hihetetlen jól hangzik, értel-
metlenül is szuggesztív. Nagyon jó ritmusú és hangzású „szavak” vannak benne. Gratulálok!!!Imá-
dom a fuvolaszólót, a torzított hangokat, az óraketyegést! 



8

Van-e élet a fridzsider mögött?
Ez is egy mosolyra késztető dal. Elképzelem az egész filmet... Persze, szólhat arról, ahogy gyermeteg
módon próbálkozunk megtudni, vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. Tudományos ismeret-
terjesztő film......Szólhat arról, hogy van-e élet a fridzsider mögött... Burleszkfilm...És erősen bólogat
az ember, hiszen mindenkinek ismerős. Ahogy gyűlnek a lomok a hűtő tetején, ki a szatyorból vagy
a kézből, az ember csak feldobja, hogy majd elteszi onnan. Naná, hogy úgy felejti ott, ahogy van!
Gyűlnek és gyűlnek, némelyek a hűtő háta mögött leesve porosodnak ki tudja, meddig, hiszen ar-
rafelé még a legrendesebb háziasszony is nagyon ritkán jár... Dokumentumfilm...Kedvenc részem:
a pisz-kos rés... Így, egy alig észrevehető space-szel, kicsit automatás lesz tőle, plusz még a teljes
versszak cyberes hangzása... Brrrr...

42
Megérkezett a szinte kötelező sanzon! Mármint védjegyként kötelező... Azt hiszem, mindenki imádja.
Jó, hogy az új felfogásból se maradt ki.Tudom, hogy volt némi vita a refrén hiánya körül, engem
már első hallásra se zavart, hogy csak szöveg nélkül van jelen. Szeretem, ahogy a sanzonos dolgokat
csináljátok. Hogy lehet úgy énekelni, hogy hallatszik a széles mosoly? Van valami, amit Lilla még
nem tud az éneklésről??? Kíváncsiságból megnéztem a Galaxis útikalauz stopposoknak filmet is...
Hogy tudjam, mi is az a 42.A szöveg is nagyon szívemhez szóló. Az utolsó versszak pedig megint
nagyon betalál, s onnantól végig borzongató.

Búvárok, a partra!
Ez is nagy kedvencem. Igaz, először nem nagyon értettem, miért kezdődik ezekkel a rongyosra be-
szélt közhelyekkel... De bíztam benne, hogy Robi tudja, mit csinál, nem szorul mindenféle elcsépelt
dolgokra. És lőn. Kellett ez a hülye kérdések miatt. „Ha a világ legszélére érsz...” Ezt szeretem a
legjobban. Nagyon komolynak tartom. Tényleg nagyon nem mindegy. És valahol mélysége, távlata,
végtelensége lesz tőle az egész dalnak. Erre még rátesz egy lapáttal az utána következő refrén rész
hangözöne... Elhallgattam volna még egy darabig ezt is. Kedvenc részem: második versszak vége
„repülőőőőő”. Gyönyörű és hidegrázós. 

Az élet szép
Kedves kis dal. Egészen addig, míg be nem indítja az agyamat. Tudom, hogy egy dal nem egy élet,
főleg nem maga az élet. Tudom, hogy az ember olyasmit is írhat, ami nem feszül tökéletesen a va-
lóságra. Mégse tudok túlságosan elvonatkoztatni. 

Összességében azt kell mondanom, hogy megszerettem ezt a lemezt. Nem megyek vissza éveket, és
nem kívánkozik vissza görcsösen a régi világ. Komolyan. Olyan füllel hallgattam, mintha előzmény
nem is létezne. (Érzelmileg persze ezt nem lehet, de igyekeztem.) Napoleon Boulevard ez a javából!
Szeretem, no, és büszke vagyok Rátok!!!

Kőhalmi Ildikó
világfalusi
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Tisz(t)a Boulevard

Keletnek túl nyugat, nyugatnak túl kelet - mondhatják az ország boulevard-mentes területén élő
rajongók. Mégis reménnyel töltött el, mikor megbízható forrásból (ez pedig nem más, mint Vámos
Zsolt honlapja) megtudtam, ami később a lemezmegjelenés után nyilvánosságra került, hogy foly-
tatódik télen is a koncertturné. Szolnokon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatunk a csa-
pattal.
Ilyen sem volt még, hogy aznap indultunk volna el a koncertre, főleg olyan nem, hogy három órával
előtte. Viszont ahhoz képest, hogy kis város, épp elég gondot okozott megkeresni a koncert hely-
színét. (Akárcsak a Budapest méretű Gyenesdiáson). Ott lakó idős emberek sem ismerik már az If-
júsági Házat, sem az egyszerű térkép. Gyors telefon Száguldó Fotóriporterünknek, majd a szolnoki
rajongóknak, de végül csak meglett. Hurrá! A nehezén túl vagyunk. Vagy mégsem? A kapunyitás
ideje még nem jött el, viszont a falak mögül dübörög már a próba dal. Az idő a zsebemben ólom-
súlyként nehezedik, nem tudunk a koncert végéig maradni, az utolsó vonatot muszáj elérnünk. És
közben nem ártana figyelni is, hiszen a főszerkesztő nem titkolt feladatot adott, nekem kellene
majd tudósítanom az eseményekről.
Lassan szállingóznak be az emberek a terembe, én viszont türelmetlenül várom a 8 órai kezdést.
Kár ennyire várni, a billentyűs és a dobos még egy kávéért kiszalad a büféhez. Én pedig azon vic-
celődök, hogy ha felmennék a színpadra és bármelyik hangszert használni próbálnám, azonnal ki-
ugrana mindenki a függöny mögül. Nem sokkal később két mondatra korlátozódott a
mondatalkotásom is: Kezdjék már! Megy az idő!
Végre! Kezdenek előbújni a csapat tagjai, végül a helyüket is elfoglalják, és a húrok közé csapnak.
Természetesen, csak pontosan, terv szerint. A termet betölti a hangszerek és Lilla hangja. Csodá-
latos érzés. A dalok sorrendje most is ugyanaz, de minden koncert más és más. Felhőtlen örömzene,
tisztelet, jókedv, két szemem kevés, hogy mindenre és mindenkire figyelni tudjak. A közönség is él-
vezettel tombol.
Angyalok, csillagok, repülés… ezt az élményt látni és hallani kell!
Elérkezünk az utolsó dalhoz, legyünk jók, ha tudunk, pedig oly nehéz most jónak lenni… Kabátot
fel, indulás a vasútállomásra. Próbálunk feltűnés nélkül kiosonni, én viszont még kifelé szaladva
is ordítom: Vissza! Vissza! Vissza! (És mint utólag megtudtam, kétszer is visszatapsolták őket! Na-
gyon helyes!)
A végére maradt a szokásos vonatzötykölődés, kábultan, élményekkel gazdagon és egy csöppet fá-
radtan indultunk hazafelé. Jó volt…

Szabó Tamás László

ÉJVARÁZS - III. évfolyam 4. szám
(2010. tél)

Megjelenik negyedévente az Éjvarázs
Team gondozásában. 

SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:

Gáti István (főszerkesztő)
Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerk.)

Rácz Tünde (Száguldó 
Fotóriporter)

Szabó Tamás László (munkatárs)
Vincze Lilla (múzsa)

Zolnai Éva (főcím grafika)

www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu

ejvarazs@gmail.com
WWW.NAPOLEONBOULEVARD.HU

KONCERT!


