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Móra Ferenc: Anyának verse.
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.
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Kedves tagtársaim!

z elmúlt két hónapban megünnepeltük a Márciusi forradalmat és rendeztünk egy tavaszi vacsorát. Mindkét eseményen szép számmal voltak
résztvevők. A szép szám manapság körülbelül 50 vendéget jelent, és ezt így kell elfogadni. Köszönetet szeretnék mondani Molnár Irénkének és Gyárfásnak a finom
vacsoráért, Kövér Katinak a süteményért és persze az
előadóknak: Nagy Zolinak, Wittek Jóskának és Évának,
Panuska Jánosnak, Székely Imrének és Fehér Orsolyának. Ehhez még hozzá kell tennem, hogy aki nem jött
el, az sajnálhatja.

Vezetőségünk mind a két hónapban összeült és megbeszélte a teendőket. Kiküldtük minden tag részére az évi
pénzügyi beszámolót és még más információt, melyek az évi
közgyűléshez szükségesek. Remélem, hogy mindenki eljön a
május 11-re meghirdetett gyűlésre.
Társaskörünkben rutinosan követik egymást a hagyományos programok. Lenne lehetőség meghívni magyarországi
előadókat, de ezek elég sokba kerülnek, és nem valószínű,
hogy lenne feléjük nagy érdeklődés. A kiadás szállással és
előadói díjjal kb. 2000 dollár lenne, ehhez legalább 80 jegyet kellene eladni. Nem hiszem, hogy ezt össze tudjuk hozni. Ezt szeretném az évi közgyűlésen megbeszélni és kérném,
hogy mindenki gondolja át, hívjunk-e magyarországi vendég szereplőket vagy maradjunk a saját műsorainknál.
Május 5-n ünnepeljük a klubban az Anyák Napját. Erre
az eseményre újra Fehér Orsolya szervezi a programot. Ez
lesz Orsinak a búcsú programja. Társaskörünk nevében szeretném megköszönni, mindazt, amit segítőkész munkájával
ittléte alatt nekünk nyújtott és további sok sikert kívánni
neki.
Minden honfitársamnak kívánok kellemes nyári hónav
pokat!							
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ket. A zenés-humoros műsorban régi ismerős
dallamok hangoztak el, valamint viccek gyűjteményével csaltak mosolyt a közönség arcára.
Ezt követően kezdetét vette a vacsora. A menü
bakonyi sertésszelet volt gombóccal és vegyes
zöldségekkel, melyet mindenki jó ízűen fogyasztott el a szórakoztató műsor végeztével.
Miután mindenki jól lakott
és a desszertet
is elfogyasztottuk, a Nagy
csapat tagjai
újra összeálltak és tánczenét játszottak
a vendégeknek,
így többen is
felálltak táncolni. Az est további része tánccal,

prilis 6-án este a vicFehér Orsolya
toriai magyarok vacsorával köszöntötték
a tavasz érkeztét. Sokan eljöttek, hogy együtt
fogyasszák el a finom vacsorát és közösen töltsenek el egy vidám estét. Az ünnepség a műsorral vette kezdetét, melyet a Társaskör énekelni
és szerepelni
szerető tagjai
alkottak meg.
A Nagy csapat
már
hetekkel a vacsora
előtt gyakorolni kezdett,
hogy minél
minőségibb
műsorral szórakoztassák az
egybegyűlte-
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beszélgetéssel és nevetéssel
telt. Végezetül mondhatom, hogy az este nagyon
jó hangulatban ért véget, a
vacsora nagyon finom volt,
a vendégek pedig vidáman
távoztak, így tehát örömmel
jelentjük: az ünnepség megszervezésébe fektetett munka nem volt hiábavaló. v
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prilis elején a VictoFehér Orsolya
riai Magyar Társaskör
vendégül látta Török
Tamást, az újonnan kinevezett vancouveri magyar konzult.
A vancouveri alkonzulátus
működése igen
megkönnyíti a
Kanada nyugati
részén élő, illetve ide látogató
magyarok életét,
hiszen aki eddig
ügyeket
akart
intézni, egészen
Torontóig kellett, hogy utazzon. A konzulátus szolgáltatásai
közé tartozik az állampolgársági, anyakönyvezési és útlevéllel kapcsolatos ügyekben, külföldi lakcímügyekben, illetve hitelesítési tevékenységekben stb. való segítségnyújtás.
Az újonnan kinevezett konzul először ellátogatott a katolikus szentmisére, majd azt követően a magyar házban találkozhatott személyesen a victoriai magyarsággal, akik igen szép
számban megjelentek, hogy kérdéseikre választ

kapjanak. Török Tamás először bemutatkozott, elmesélte élettörténetét, majd kifejtette,
hogy mivel foglalkozik az alkonzulátus Vancouverben, és hogyan tudnak segíteni az itt élő
magyarságnak. A
továbbiakban a
jelenlevők feltehették kérdéseiket, amelyekre a
konzul részletesen válaszolt, és
ha kellett, később négyszemközt is adott
tanácsokat.
A
találkozó végén
mindenkit megerősített, hogy akárkinek kérdése, vagy bármilyen elintéznivalója van, rendelkezésre állnak
e-mailben és személyesen is a vancouveri irodájukban.
Ügyfélfogadás keddi és csütörtöki napokon
9.00 és 12.00 óra között.
Az ügyintézésre a konzuli gyakorlatnak
megfelelően előzetes bejelentkezés és konzultáció alapján van lehetőség a mission.van@mfa.
gov.hu e-mail címen keresztül.
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lom kitöréséig. 1956.
övér Ferenc 1931.
november 25-én együtt
július 22-én szünekivágtunk a nagyviletett Legyesbélágnak. Először Olaszornyén. Apja, Kövér Feszágba, Calambronéba
renc földbirtokos, anyja
kerültünk, majd négy
Jeney Márta volt. Feri
ott töltött hónap után,
gyermekkorát szüleiKanadába
jelentkezvel töltötte és az iskotünk. Azonban ahhoz,
la első négy osztályát
hogy oda kimehessünk,
Legyesbényén kitűnő
meg kellett házasoderedménnyel végezte el.
nunk, így jutottunk el
Később a nagyszüleihez
Rómába. A Vatikán enkerült Budapestre, ahol
gedélyt adott, hogy a
a Corvin Mátyás fiú
kápolnájában örök hűgimnáziumban folytatta
séget fogadjunk, ami
a tanulmányait MátyásKövér Ferenc
62 évig tartott. Olaszföldön. Mindig kitűnő
1931 – 2019
országból elvitték a matanuló volt, gyors észjárása segítséget nyújtott neki minden téren. A gyar menekülteket Le Havre-be, az onnan inháború miatt visszakerült Nyíregyházára, és ott duló olasz utasszállító hajóhoz, amelyen 1500
magyar kivándorló utazott Quebec City-be.
a közgazdasági középiskolában érettségizett.
A nyugati part jobbnak tűnt, így Vancouver
A középiskola után jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetemre, de oda nem jutott be, volt az útirány, de végül Victoria lett a végálloígy a kohászatra került Miskolcon. Fél év után másunk. Feri több helyen dolgozott, pl. Jordan
kénytelen volt abba hagyni egyetemi tanulmá- River-en, a Cowichan rézbányában, ahol négy
nyait, mert az apját kuláknak bélyegezték, aki évet töltött. A nagy esőzések miatt a bánya egy
akkoriban a nép ellenségének számított, így éjjel beszakadt, de szerencsére mindenkinek sinem tanulhatott tovább. Ezután visszatért Bu- került időben kiszabadulnia. Ez a bánya a mai
dapestre, de hamarosan behívták katonának, napig zárva van.
A továbbiakban csirkéket neveltünk és tohárom évet töltött a folyamőrségnél. Szolgálati
ideje alatt gyors elismerést nyert a sport által, jást szállítottunk a helyi éttermekbe. Mindig
mivel atlétikában mindig is kitűnő eredmé- valaminek jönnie kell, és a rossz az első, ami
jön. Egy rossz esés után a térdét kellett megnyeket ért el.
Három év után leszerelt és állást kapott a operálni, sajnos igen hosszú ideig tartott a
Tungszram villanyáram gyárban, mint beszer- felépülése. Ezután 1958-ban megszületett fiú
ző és eladó. Ott dolgozott egészen a forrada- gyermekünk, Tamás. Ekkor nekem kellett ál6
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éves korában nyugállományba ment és visszatért „baby sitternek”, de akkor már az unokájára vigyázott. Ő vitte az iskolába, az edzésekre,
úszásra, télen korcsolyára, és amit még a szülei
a nyakába akasztottak. Ferinek állandó szállítási feladata akadt, de élvezettel csinálta, mert az
unokájával lehetett.
Ezután jöttek a betegségek, a sarcoma rák,
amiből kigyógyult, majd az Altzheimer kór,
ami végzetessé vált számára. Feri elhunyt április 29-én hétfőn, itt hagyva szerető családját
- feleségét Katit, fiát, Tamást és unokáját Devint, és sok jó magyar és kanadai barátot.
Nyugodj békében a sok fájdalom után!
– Kövér Kati

lást szereznem, így lett Feri az, aki a gyermekre
vigyázott. Felépülése után jelentkezett Victoria
városánál azzal, hogy ő robbantó, és ott folytatja a munkáját, de azzal a különbséggel, hogy
a felszíni munkákhoz egy újabb vizsgát kellett
tennie. Mondanom sem kell, sikeres volt.
A „Public Works” osztályon mint felügyelő dolgozott, több embert irányított. Víz és
szenny csatornákat helyeztek le ahhoz, hogy új
utakat tudjanak építeni. Ő volt az, aki elvállalta a Blanshard St. szélesítését, és több más
utat is, mint a Yates vagy a Cook St. Csak viccesen, ilyenkor a költségvetést otthon csinálta, így nekem volt egy kis szabadidőm, hogy
a barátnőimmel találkozzam. 27 év után, 60

7

Kedves barátaim, magyar testvérek!
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A program vezetője megkért minden jelenlévőt, hogy legyen szíves a cserkészlányok
kosarában elhelyezett kokárdákból, díjtalanul,
kivenni egyet vagy kettőt. Akinek nincs a mellére tűzve sajátja, az az egyiket tűzze oda. A
másikat pedig a forradalom harcosainak emlékére szentelt koszorúra.
Itt még nem értük
el a kitűzött varázsló
számot. Sokan csak
a délutáni programra jöttek a délvidéki magyar szövetség
házába, és ott tették
meg azt. A kokárda
kitűzése után ökumenikus istentisztelet
kezdődött. Péterffy
Kund
református
lelkész és két Kőrösi
Csoma Sándor ösztöndíjas, katolikus
és református, közreműködésével.
Dr. Mikola István rövid beszédében
hangsúlyozta, hogy
“Az 1848-s szabadságharc a magyar
nemzet szabadságának a születésnapja”.
A délelőtti műsoron a nagykövet úr személyesen adta át, Áder János köztársasági elnök
úr magas rangú kitüntetését Péterffy Kund lelkésznek.
A magyar érdemrend Lovagkeresztjét az
ausztráliai magyarság lelki megújulásának és
nemzeti identitásának megerősítése érdekében

öldtekénk mindenegyes
nagyobb magyarlakta
Fazekas Jóska
településén, minden év
márciusában az 1848-s szabadságharcra emlékezünk. Nem véletlenül választottam pár
sorom címét az egyik jelenléti szelvény fénymásolatáról. Az ötlet onnan származott, hogy
minden jelenlevő erről az ünnepségről
egy emlékkel térhessen haza otthonába,
és a másik oldalon a
műsor szervezőinek
választ adott arra a
kérdésre is, sikerült-e
elérnünk az előre remélt 171-s jelenléti
létszámot.
Tehát a cél az volt,
hogy legalább 171
személy jelenjen meg
ezen a vasárnapon a
szabadságharc 171.
évfordulóján a zuhogó eső ellenére is,
azon az ünnepségsorozaton, mely március 17-én a református
egyház templomában
kezdődött délelőtt 11 óra 15 perckor.
Később megtudtam, hogy az egyházközség bérli a templomot, de annak ellenére az úr
asztalától jobbra egy nagyon szépen faragott
kopjafa állt. Elkezdődött az ünnepség melynek
tiszteletbeli vendége volt Dr. Mikola István,
Magyar nagykövet, és Fráter Olivér az NSW
főkonzulja, feleségeikkel együtt.
8
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töltött káposzta volt a választék. Én halat választottam,
két nagyobb darabot, mint
a tenyerem vittem tányéromon az asztalunkhoz. Gyorsan kellett ebédeltem, mert
máskülönben lekéstem volna
az ünnepélyes program kezdetéről. Mire mi odaértünk
a délelőtti programról, a harminc méteres sornak a végére
kerültünk csak. Gazdag műsort tálalt a műsor szervezője
a közel 400 személy részére.
Magyar állampolgári eskü-

MI

végzett szolgálata elismeréseként.
Ő az istentisztelet után
azonnal autóba ült, mert 300
km-re canberrai hívei várták
őt a megemlékezésekre. Kedves feleségétől, Rékától tudtam meg, hogy Kolozsváron
született és 2000-től vannak
Ausztráliában.
Közel félórás vezetés után
a délvidékiekhez érkeztünk.
Ahol már déltől lehetett ebédet vásárolni. Három főétel,
kirántott csirke, sült hal és

9

tétellel még színesebbé vált
a műsor. Felléptek a magyar
iskola, a magyar középiskola
diákjai, a cserkészek, Kodály
tánccsoport, Reményi Tamás
KCSP, Kenguru tánccsoport
és a Transylvaniks zenekar.
A nagykövet úr felolvasta
Orbán Viktor miniszterelnök úr a világ magyarságához
küldött üzenetét. A hosszabb,
mint egyórás műsor végén
himnuszunk
eléneklésével
végződött ez az egész napos
program. Utána nagyon boldogan értem vissza Mónikáékhoz.
Három fia nagyon megörült a rántott halnak, de még
jobban a finomabbnál finomabb magyar süteményeknek. Elégedettségemet pedig
a délvidéki tagság közé való
belépésemmel, tetőztem. Három évre kifizettem a nyugdíjas tagdíjat, ami még magyarok között is csak húsz ausztrál
dollár.				 v

Hazai hírek néhány oldalban
A magyar költészet napja

Érdekesség, hogy bár a költészet napját József Attila szü-
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József Attila egyik fiatalkori képe.
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agyarországon 1964 letésnapjához kötjük, április 11-én született Márai
óta, április 11-én, Sándor (1900. április 11. – 1989. február 21.) is.
vagyis József Attila
A rendszerváltás után a Magyar Írószövetség is
Gáspár Roland
születésnapján a magyar köl- csatlakozott a költészet napja alkalmából szervetészet napzett rendezvényekhez. Országját ünneplik. Mint ismeszerte és a nagyvilágban egyaretes, József Atilla (1905.
ránt irodalmi előadóestekkel
április 11. – 1937. december
és versenyekkel, könyvbemu3.) igen fiatalon, csupán 32
tatókkal,
költőtalálkozókéves korában hunyt el, mai
kal tisztelegnek a magyar líra
napig sem teljesen tisztázott
előtt. Napjainkban egy újabb
körülmények között. Rövid
kezdeményezés is kíséri a köléletútja során keletkezett
tészet napját. 2014-ben egy
életműve a magyar irodaFacebook eseménnyel indult
lomban megkerülhetetlen
az akció, 2016-tól kezdve saját
teljesítmény, mind a költő
honlapja is van a kezdeményeutódok, mind a művészettel
zésnek: https://posztoljverset.
foglalkozók számára.
hu/

n

József Attila Születésnapomra című versének kézirata.
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A projekt lényegéről pár
soros idézet az imént említett

oldalról: „A Posztolj verset az utcára!- megmozdulás egy világraszóló költészeti akció a magyar költészet napján, József Attila születésnapján, április
11-én. Legyen egy nap a magyar versé, árasszuk
el a hirdetőoszlopokat, valódi üzenőfalakat, járdákat, és minden legálisan posztolható felületet versekkel! Lepjük meg egymást és magunkat valami
igazán értékessel: a kedvenc verseinkkel.”
Az elmúlt évek során már több mint 20 országból posztoltak verseket az ott élő magyarok. 2018-

ban 12 országból 2580 vers érkezett be. Minden
évben, április 11-től kezdve egy héten keresztül
várják a feltöltött képeket az oldalon, melyből aztán készül egy videó összeállítás is. A programban
klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Az idei évben, minden eddiginél nagyobb
számban, összesen 14 országból 2877 versposztot
küldtek be az oldalra.
A 2019-es videó itt tekinthető meg: https://

www.youtube.com/watch?v=Pv_eRcokmKk
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Elhunyt Koós János

A
nekes.

z idei év márciusában, rövid
ideig tartó betegség után, elhunyt Koós János táncdalé-

Koós János 1937. november 20án született Bukarestben, Kupsa János
néven. A családja valójában az erdélyi
Gyergyószárhegyen élt. Koós János
szobafestő édesapja éppen a román fővárosban dolgozott, amikor a várandós
felesége meglátogatta. Az énekes így
végül Bukarestben látta meg a napvilágot. Fiatal korától fogva zenei tanul- n Az 1972-es Táncdalfesztivál döntőjében./Tormai Andor
mányokat folytatott. A Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola után a Zenemű- nak, Nem vagyok teljesen őrült, Sír a telefon.
Énekesi karrierjével párhuzamosan színészként
vészeti Főiskolán végzett oboa szakon.
Táncdalénekesei karrierje az 1960-as évek- is kipróbálta magát. 1966 és 1970 között három
ben vette kezdetét. A táncdalfesztiválokon sorra filmben is szerepelt: Az oroszlán ugrani készül
ért el közönség- és szakmai sikereket, három (1966), Bűbájosak (1969), A gyilkos a házban van
fesztivált meg is nyert. 1961-ben megjelent első (1970).
Az Artisjustól zenei életműdíját, a Hungaronagy slágere, a Micsoda nagyszerű dolog című dal
volt. 1966-ban a legjobb énekes díját is megkapta. tontól életműlemezt vehetett át. 2014-ben Szenes
Legismertebb dalai: Kislány a zongoránál, Micso- Iván Életműdíjjal tüntették ki. Hobbijai közé tarda nagyszerű dolog, Annyi ember él a földön, Én, tozott a vitorlázás és a tenisz. Koós János 81 évet
v
aki nála jártam, Kapitány, Mondjátok meg Máriá- élt.
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Red Bull Pilvaker 2019 – Akarsz-e játszani?
10 órakor kezdődött és a jegy
eladások szinte azonnal rekordot
döntöttek. Alig 2 óra alatt elfogyott majdnem az összes jegy az
előadásra. (Összehasonlítás végett, utoljára az AC/DC 2009es koncertjére kelt el a 12 500
belépő ilyen nagy gyorsasággal.)
A „Pilvakeresek” minden évben szokatlan hangvétellel szólítják meg a közönséget és egyben
tisztelegnek történelmünk és
irodalmunk nagyjai előtt. 2019-

2019. március 15-én már
a Papp László Budapest Sportaréna adott otthont az egész
estés előadásnak. A Pilvaker
produkciót ekkora közönség
előtt korábban még nem állították színpadra. A Papp László
Sportarénában telt ház fogadta a
fellépőket. Az egyetlen meghirdetett előadásra a jegyértékesítés
2018. október 23-án, délelőtt

ben, egy év kihagyás után ismét
színpadra álltak a produkció
művészei és egy igen tartalmas,
100 perces műsorral készültek a
rajongóknak.
Ady Endre halálának 100.
évfordulója alkalmából, a nagy
költő tiszteletére megzenésítették, Mert túlságosan akarlak
című versét. Illetve megemlékeztek a 2018 nyarán elhunyt erdé-

lyi magyar költőről Kányádi Sándorról is, Valaki jár a fák hegyén
című versének átdolgozásával. A
Red Bull Pilvaker immáron hagyomány. Meglehetősen szimpatikus gesztus az alkotóktól, hogy
a teljes koncertanyag felkerül a
legnagyobb videómegosztó portálra, így ingyenesen megtekintheti azt bárki. A 2019-es koncert
itt érhető el: https://www.you-

tube.com/watch?reload=9&v=IPwJp1lbL3k
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Red Bull Pilvaker – A
szavak forradalma elnevezésű kezdeményezésről
korábban már írtunk újságunkban. 2012 óta igen hosszú utat
jártak be a „Pilvakeres srácok”.
Az előadások évről-évre teltházzal mentek az Erkel Színház
színpadán, közben iskolai tananyag lett a kezdeményezésből,
végül az évek alatt egy arénát is
megtöltő produkcióvá nőtte ki
magát.
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A produkcióra alig több
mint 1 hónap alatt több mint
400 000 voltak kíváncsiak. A
dalok és elhangzott versek listája, valamint az előadók és a produkcióban közreműködők teljes
névsora megtekinthető a videó
leírásában. A Red Bull Pilvaker
követhető annak saját weboldalán is: http://pilvaker.redbull.

com/

v

10. Budapest VinCE Wine Show

2

Április utolsó hétvégéjén a
szervezők Magyarország legismertebb és legszínvonalasabb
beltéri boros rendezvényére
várták a szakma képviselőit és
a borkedvelő vendégeket. A hazai kínálat legjavát felvonultató
háromnapos rendezvényen nem
csak kiváló magyar borokat, de
kiemelkedő külföldi tételeket,
párlatokat, gasztronómiai ínyencségeket is kóstolhattak a vendégek. 200 szakember közreműködésével 160 kiállító összesen
1000 bort mutatott be a rendezvényen, ahova 6000 látogatót

vártak a 3 nap alatt.
A több mint 20
mesterkurzus és workshop során a pezsgőktől a párlatokig izgalmas témák kerültek
terítékre, neves előadók kalauzolásával. Az előadások között a
borok mellett szerephez jutott a
gin is: A Boróka diadalmenete –
keverjük újra: Ismét hódít a gin!
címmel megtartott előadásnak
köszönhetően. Klasszikus és újhullámos ginek, mellett, trendi
koktélok és a megunhatatlan
gin-tonic is a beszélgetés tárgyát
képezte. A Csillogás, csúcsborok, celebek címet viselő mesterkurzuson Szabó Zoltán, a torontói Trump International Hotel
volt sommelier-je, a Grand Hotel Bálványos és a bukaresti
GastroLab vezető sommelier-je
mesélt Székelyföldtől Toron-
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019. április 25-27. között 10. alkalommal
rendezték meg a Budapest VinCE Wine Show névre
keresztelt borászati szakkiállítást és borkóstolót. A rangos
eseményeknek az impozáns
Várkert Bazár adott otthont.
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tón át Sanghajig, 25 év alatt 5
kontinensen szerzett emlékeiről,
élményeiről és a hollywood-i
hírességek kedvenc borairól,
valamint borrégióiról. Ha már
Hollywood-nál tartunk, például A napfény csókja: Dél-Franciaország csodái a crémant-tól a
Châteauneuf du Pape-ig nevet
viselő mesterkurzuson debütált
Magyarországon, az Angelina
Jolie és Brad Pitt tulajdonában
álló provence-i Chateau Miraval
pincészet vadonatúj, „Studio”
névre keresztelt rozéja is.
További részletek a rendezvény honlapján érhetőek el: htt-

ps://vincebudapest.hu/
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Reisz Gábor új filmje a Rossz versek

K

orábban már beszámoltunk róla, hogy Reisz
Gábor Rossz versek címet viselő legújabb alkotása
hatalmas sikert aratott a 36.
Torinói Filmfesztiválon.
A fesztiválon szereplő 200
film között 3 díjjal is kiemelték
Reisz Gábor filmjét. A Rossz
versek most újabb díjat is bezsebelt. A Monte-Carlói
Nemzetközi Filmfesztiválon
Reisz Gábor alkotása kapta a

fődíjat az Emir Kusturica által
elnökölt zsűritől. Ezt az elismerést most először nyerte el
magyar film. Reisz Gábor diplomamunkája a VAN, mely a
Filmalap támogatásával készült
igazi kultfilmmé vált. Második
filmje a Rossz versek is jó úton
halad efelé. A filmet a magyar
közönség előző év december végétől láthatta a mozikban. Külön
érdekesség, hogy a rendezés mellett Reisz Gábor jegyzi a forgató-
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könyvet, valamint ő maga játssza
a főszerepet is. Reisz Gábor így
jellemezte legújabb alkotását:
„Olyan filmet akartam készíteni,
amelyből rá lehet ismerni a valóságra, melyben Magyarországon
élünk.”
A Rossz versek a Proton Cinema gyártásában, a Les Films
du Balibari és az RTL Magyarország koprodukciójában készült a
Magyar Nemzeti Filmalap táv
mogatásával.

