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Idegenek a kertemben – médiaprojekt-fejlesztési 
workshop 
 
Európai Integrációs Alap – 2011. évi program 
BM/9674-2/2011.  
 
A projekt célja, hogy az audiovizuális médiában dolgozók képzésével és szakmailag korrekt, 
interkulturálisan érzékeny audiovizuális médiaprojektek támogatásával hatást gyakoroljunk a 
magyar társadalom tagjaira annak érdekében, hogy nyitottságukat növeljük a harmadik 
országból érkező bevándorlók integrációs helyzeteinek megértéséhez és kezeléséhez. 
www.idegenekakertemben.hu  
 
 
Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány 
 
Az alapítvány célja a dokumentumfilm társadalmi hasznosulásának növelése. Szervezetünk 
elkötelezett a kulturális sokszínűség bemutatása és megőrzése iránt. Projektjeink a társadalmi 
tudatosság növelését, a véleményformálás szükségességét és felelősségét népszerűsítik a 
dokumentumfilm segítségével. 
www.palantirfilm.hu  
 
Füredi Zoltán szakmai vezető 
06-20-993-40-30 
furedi.zoltan@palantirfilm.hu 
 
Komlósi Orsolya projektkoordinátor 
06-20-543-56-39 
komlosi.orsolya@palantirfilm.hu  
 
 
 

Tutorok 
 
Bognár Katalin szociológus 
Kálmán Mao Mátyás videóművész 
Kováts Mihály televíziós szerkesztő riporter 
Mátyássy Áron filmrendező 
Trencsényi Klára dokumentumfilm-rendező, operatőr 
 



 

 3

Meghívott bírálók 
 
 
Havas Ágnes 
 

 
 
A 2011-ben alakult Magyar Nemzeti Filmalap 
Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója vagyok. 
A Filmalap az egész estés műfajokat támogatja, 
köztük a játékfilmek és animációs filmek mellett a 
dokumentumfilmeket is. 
 
Szakmai pályafutásom 1979-ben indult, amikor a Magyar Televíziónál kezdtem dolgozni, 
főként koprodukciós TV filmekben és dokumentumfilmekben (Music in Time, Wagner élete, 
Berlioz, Mozart élete, A csallóközi aranyász). Munkám során forgalmazással is foglalkoztam, 
az Intervideo nevű magyar-angol cégnél a Warner Bros. amerikai filmstúdió filmjeinek hazai 
video forgalmazását vezettük be a nyolcvanas évek végén. Több televíziónál voltam 
műsorigazgató (HBO, TV3), és jelen voltam a Spektrum Televízió születésénél, mint alapító 
műsorigazgató. Tartalomfejlesztéssel és műsorvásárlással is foglalkoztam (TV2). Produkciós 
tapasztalataimat az MTV-n kívül a Skyfilmnél szereztem, ahol hét évig dolgoztam ügyvezető 
igazgatóként és producerként (Magyar vándor, Lora, Valami Amerika 2) Herendi Gábor 
mellett. 2009-től két évig a Havas Films-nél dolgoztam, ahol kollégáimmal (Minda Judit, 
Ugrin Julianna) több nemzetközi koprodukciós dokumentumfilmben vettünk részt (Viszlát 
elvtársak sorozat és Sziget c. dokumentumfilm, az Arte TV koprodukciójában), és magyar 
dokumentumfilmek nemzetközi forgalmazását indítottuk el. A Havas Films volt az Eurodoc 
nemzetközi dokumentumfilm fejlesztő workshop házigazdája 2011-ben Budapesten. 
 
 

Medgyesi Gabriella 

 
A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett 
mozgóképelmélet szakon. Szerkesztő, rendező (1995-
2011 között a Duna Televízióban). Jelenleg szabadúszó, 
könyvszerkesztőként és különböző filmes projektekben 
dolgozik, valamint a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 
külső munkatársa forgatókönyv-olvasóként. 
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Pusztay András 
 
 
 

 
 
35 éves, közgazdász, közpolitikai szakértő és újságíró, az 
Index.hu Zrt. ügyvezető igazgatója. 
 
 

 
15 éve dolgozik a médiában. Politikai újságíróként kezdte pályafutását a Kossuth Rádióban. 
Ott volt 2000-ben az InfoRádió elindulásakor, a Hír rádió parlamenti rovatát vezette. 2002-től 
a TV2-ben, 2004-től pedig az MTV-ben látott el szerkesztői feladatokat, majd 4 évig volt az 
m1 műsorigazgatója. Mielőtt az Indexhez igazolt, tucatnyi hazai gyártású film produkcióját 
irányította a Magyar Televízió executive producereként. 2010-től előbb az Index Videó Zrt, 
majd az Index.hu Zrt. Ügyvezető igazgatója. 
 
 
 
 
Vitézy László 
 

 
 
Balázs Béla díjas filmrendező, operatőr. 
Emellett színész, forgatókönyvíró és 
producer. Az ún. budapesti iskola, a 
magyar. dokumentarizmus egyik vezető 
egyénisége. 
 
Rendező-operatőr diplomáját a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerezte 1973-ban. 
Kollányi Ágoston és Vancsa Lajos mellett kezdte asszisztensként. 1973-tól 1979-ig a BBS 
vezetőségi tagja, ill. a Mafilm 2. sz. telepén a Híradó- és Dokumentumfilm Stúdió 
rövidfilmrendezője volt. A kilencvenes évektől főleg televíziós vállalkozások irányítója, 
illetve részese. 2011-től a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársaként 
a pályázatokat elbíráló szakmai bizottság elnöke. 
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Meghívott szakértők 
 
 
Almási Tamás 

 
 
Kossuth-és Balázs Béla díjas filmrendező, a Színház és 
Filmművészeti Egyetem egyetemi tanára, a 
Dokumentumfilm-rendező Mester szak vezetője a 
DocNomads nemzetközi  képzés szakmai vezetője, a 
board tagja. 
Közel negyven egészestés dokumentumfilmet több tv-sorozatot és két játékfilmet rendezett. 
Számos  hazai és nemzetközi fesztiválon szerepelt sikerrel. Hatszor nyerte el Magyar 
Filmszemle fődíját és öt alkalommal kapta meg a magyar filmkritikusok díját. 
 
Fontosabb nemzetközi díjak: 
Main Price 54. Semana Internatcinal De Cine, Valladolid 2009 
Silver Remy Price, Houston World Fest 2009 
Gold Price of the Jury, Houston World Fest 2005 
Qualification for the competition 75th Annual Academy Awards 2003 
Special mention of Prix International de la SCAM, Cinema du Réel, Paris 1999 
Silver Plaque, International Television Competition, Chicago 1998 
Golden Gate Awards, Certificate of Merit, San Francisco 1997 
Special mention for documentary Karlovy Vary 1997 
Documentary Awards Special Commendation, Prix Italia Television Naples 1996 
Silver Sestertius Award, Nyon Documentary Festival 1992 
Main Price Silect Festival, Washington 1977 

 
Kiss Enikő 
 

 
 
A Media Desk Magyarország Iroda vezetője. 
1994 óta a Magyar Filmunió munkatársaként a magyar filmek 
promóciójával és nemzetközi kapcsolatainak ápolásával 
foglalkozik, ami kezdetben a magyar filmek fesztiválokon való 
szerepeltetését és a magyar kultúrát külföldön bemutató 
rendezvények filmes programjának összeállítását, később 
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elsősorban a nemzetközi filmes szervezetek, az európai támogatási rendszerek és a magyar 
filmszakma kapcsolatának építését jelentette. 
2004 óta az Európai Unió audiovizuális támogató programja, a MEDIA Program 
magyarországi információs irodáját vezeti. 
 
 
Muhi Klára 
 

 
 
Filmesztéta, médiatanár, az Inforg Stúdió munkatársa. 
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Meghívott fejlesztők 
 
 
Kosztolni Ildikó 
 
Televíziós újságíró, nemzetközi szakértő, a 2010 végén 
alapított e-produkciós cég, az iamnewhere Kft. alapító-
ügyvezetője és producere. A Duna TV, majd a HírTV 
kulturális és politikai műsorainak; a Kamera Hungária-
díjas tényfeltáró riportsorozat, a Célpont főszerkesztője. 
2000 óta az Európai Unió nemzetközi misszióiban 
médiaelemzőként vesz részt; dolgozott Latin-
Amerikában, Afrikában és az arab térségben. 
Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 
végzős doktoranduszaként a web2 és a digitális arzenál 
tömeges atrocitásokban játszott szerepét kutatja. A 
cross és/vagy transzmédia eszközök alkalmazása, a 
történetközpontú  tartalmak webes adaptációja és az 
online forgalmazás stratégiái a produkciós műhely 
fejlesztés alatt álló projektjeinek szerves részét képezik. 
A spanyolországi Media Business School producer-
szakán 2010-ben szerzett MA-diplomát. 
 
László Sára 
 

Tanulmányait előbb a Színház és Filmművészeti 
Egyetemen folytatta, majd filmrendező diplomája 
megszerzése után, részt vett a párizsi ESRA egyetem 
produceri képzésén. 
2007-ben Gerő Marcell rendezővel és Dobos Tamás 
operatőrrel közösen megalapította a Campfilm Productio
t. A cég fennállása óta producerként dolgozik, elsősorban
dokumentumfilmeken. Jelenleg két Európai Uniós Alap 
által támogatott egészestés dokumentumfilm, az MTVA 
számára készülő Falusi dizájn című dokumentumfilm, 
Lágy eső című magyar-belga koprodukcióban ké
rövidfilm gyártásán, valamint a magyar-francia 
koprodukcióban készülő Káin gyermekei című és az HB
által támogatott Falc cím

n-
 

és a 
szülő 

O 
ű egészestés dokumentumfilm 

előkészítésén dolgozik. 
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Projektek



 

 9

A Lótusz érintése (The touch of the Lotus) 
dokumentumfilm, 52 perc HD 
 
 
Ipacs Márta     Szűcs Marianna   Mayer Bernadette  
rendező                                   rendező                                              operatőr 
06-20-219-15-49   06-70-366-4306    06-30-522-5808 
imartika@gmail.com   marianna.szucs@yahoo.co.uk  
 acseresznyepiroshej@gmail.com 
         

       
    
 
 
Besenyői Ádám  
vágó 
06-30-328-7709 
adambesenyoi@gmail.com  
 
 
 
Filmünk, egy olyan igazi női film, ami egy igen zárt, sokak számára titokzatos világról szól. 
Öt bevándorló lányról, akik mindennapi megélhetésükhöz olyan tevékenységet folytatnak, 
ami egy igen intim, sokszor erotikus tartalommal bíró munka. A film kulcsszavai a bizalom és 
az őszinteség, a történet pedig a lányok és a filmes lányok között megszülető barátságok 
meséje. 
Család, barátok, szerelmek, álmok, vágyak, csalódások a thai nők szemszögéből, akiket 
összeköt Budapest és a THAI MASSZÁZS.  
 
Projekt javaslat 
 
A European Migration Network Hungary jelentése szerint 2010. 12. 31-én a Magyarországon 
legálisan, engedéllyel tartózkodó thaiföldiek száma 485 fő volt. Ebből a thai nők száma, a 
férfiak létszámának hétszerese. Ezen thai bevándorlók jellemzően masszázs szalonokban és a 
vendéglátásban dolgoznak. Arra nincsenek adataink, hogy mennyien dolgoznak a thai nők 
közül masszőzként, az viszont tény, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedben jelentősen 
megnőtt az érdeklődés az alternatív gyógymódok iránt. Az emberek kezdték felismerni, hogy 
a keleti filozófián alapuló gyógymódok jól kiegészítik, egyes esetekben felül is múlják a 
hagyományos orvosi kezeléseket.  
 
Filmünknek 5 szereplője van. Szilvi, 21 éves, édesapja magyar, édesanyja thai, 
Magyarországon született és nevelkedett, fél éve költözött fel Budapestre, azóta egy thai 
masszázs szalonban dolgozik recepciósként. Szilvi édesanyja Horváth Jánosné, Lek, 30 évvel 
ezelőtt ismerkedett meg Szilvi édesapjával, majd költözött Magyarországra, Veszprémbe. 

mailto:imartika@gmail.com
mailto:marianna.szucs@yahoo.co.uk
mailto:acseresznyepiroshej@gmail.com
mailto:adambesenyoi@gmail.com
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Miután elvált férjétől, Budapestre költözött. Azóta igen keresett masszőznőként dolgozik 
Európa szerte. Douang és Au masszőznőként ugyanabban a szalonban dolgoznak, ahol Szilvi. 
Tan, korábban szintén ebben a szalonban volt masszőznő. 
 
Ezeket a lányokat nem pusztán a származásuk és a munkakörük köti össze, hanem a barátság 
is. 
A barátságok ápolásának legkellemesebb része az együtt végzett cselekvések örömteli jellege. 
Ilyen cselekvés lehet a beszélgetés, az együtt evés és ivás, a szórakozás, vagy a közös munka. 
Személyes ambícióik, problémáik, vágyaik állnak ezek középpontjában, sokat beszélgetnek a 
családról, párválasztásról és munkáról. 
Szereplőink esetében sincs ez másképp. Attól függetlenül, hogy teljesen más kulturális 
közegből érkeznek, őket is ugyanezek a kérdések foglalkoztatják. Saját közösségükből 
választanak barátokat, velük osztják meg érzéseiket, gondolataikat.  
 
Filmterv 
 
Mikor rátaláltunk a témára, sok dolog kavargott a fejünkben. Először azt gondoltuk, izgalmas 
a téma, mert még nem hallottunk, nem olvastunk olyan filmről, kutatásról, mely a hazánkban 
élő thai nők életével, mindennapjaival foglalkozna.  
A kérdés azonban igen összetett, mivel nem csak egy távol-keleti, egzotikus ország női 
bevándorlóiról van szó, hanem olyan migránsokról, akik mindennapi megélhetésükhöz olyan 
tevékenységet folytatnak, ami egy igen intim, sok ember számára erotikus tartalommal bíró 
munka. 
Miután egyre többet olvastunk a masszázsról és a thai nőkről, úgy gondoltuk, hogy ettől azért 
sokkal több rejlik benne.  
 
Ebben a dokumentumfilmben szereplőink történetein keresztül szeretnénk bemutatni azokat a 
thai nőket, akik hazánkban élnek és dolgoznak, akik eljönnek egy számukra teljesen idegen és 
ismeretlen országba, hogy otthonukat hátrahagyva Magyarországon masszőzként 
dolgozhassanak, sok esetben egyedül támogatva a Thaiföldön maradt családot, rokonságot. 
Ezen lányok monoton, munkával teli mindennapjaiban kevés lehetőség adódik a 
kikapcsolódásra. Nem marad más, csak a skype-on keresztül történő beszélgetések az 
otthoniakkal, és a barátokkal, barátnőkkel eltöltött idő. Közösen főznek, elmennek vásárolni, 
néha kirándulnak, és persze sokat beszélgetnek.  
Filmünk ezekbe a beszélgetésekbe enged betekintést, ahol a néző megismerheti szereplőink 
azon gondolatait, érzéseit, vágyait, melyeket csak egymás között osztanak meg ezeken a 
'csajos' összejöveteleken. A nézőknek lehetőségük lesz arra, hogy filmünkön keresztül 
belelássanak egy sokak számára ismeretlen és zárt közösség női tagjainak életébe. Célunk az, 
hogy egy sokkal emberközelibb szemszögből mutassuk be ezeket a nőket, akiket a thai 
masszázs körül kialakult sztereotípiák miatt rengeteg ellentmondás övez. 
 
A filmben ezek mellett a csajos esték mellett szereplőink külön-külön is megjelennek. 
Interjúkat láthatunk Szilvivel, Szilvi anyukájával és a lányokkal. Emellett olyan helyzetekben 
is bemutatjuk őket, melyek jól reprezentálják mindennapjaikat, akár munka közben vagy 
budapesti otthonukban, és szemtanúi lehetünk két kultúra találkozásának egy családi esemény 
kapcsán. 
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Feliratokat használnánk, egyrészt a szereplők bemutatásához, másrészt a nyelvi problémák 
feloldásához. A filmben hallható zenék egy része szereplőink ízlését tükrözi (pl.: Szilvi: rock 
zene), de megjelenik a tradicionális thai zene is. 
 
 
 
 
 
Költségvetés: 
 
Forgatási napok száma: 20 nap 
 
Producer:180 000 Ft 
Rendező: 500 000 Ft 
Operatőr: 300 000 Ft 
Segédoperatőr: 150 000 Ft 
Gyártásvezető: 300 000 Ft 
Kamera bérlés: 300 000 Ft 
Világosító: 100 000 Ft 
Hangmérnök: 400 000 Ft 
Hang utómunka: 150 000 Ft 
Vágó: 300 000 Ft 
Zene: 400 000 Ft 
Kellékek: 40 000 Ft 
Digitális adathordozó: 150 000 Ft 
Benzin költség: 30 000 Ft 
Telefon költség: 120 000 Ft 
Kópiák: 50 000 Ft 
Könyvvizsgáló: 80 000 Ft 
Biztosítás az eszközökre: 80 000 Ft 
Egyéb költségek: 180 000 Ft 
Rezsi: 275 000 Ft 
 
Összesen:  4 085 000 Ft 
 
 
 
Információk az alkotókról 
 
Szűcs Marianna és Ipacs Márti  
Két kulturális antropológia szakos hallgató, akiket érdekel a dokumentumfilm készítés és a 
migráció, megpróbálkoznak azzal, hogy első filmjükben egy számukra fontos témát filmre 
vigyenek, nem tudományos igényességgel, de olyan információkat is tartalmazva, amelyek 
fontosak lehetnek abban, hogy a magyarországi bevándorlókat hazánk lakossága több 
nyitottsággal és megértéssel fogadja és kezelje. 
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Mayer Bernadette 
11. 06. 1983 Budapest 
2010- Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapest  /operatőr szak/ 
Munkák:    
                 Kortárstánc társulatok 
                 Színházi Társulatok 
                 Gödör Klub Budapest 
                 Mai Manó Ház 
                 CEU Közép-európai Egyetem 
 
Filmek:   
 Anya és lánya (dok, 2006, rendező, operatőr /Nemzetközi Faludy Filmfesztivál                  
 dokumentum kategória II.díj/ 
            Négy Bukfenc (táncfilm, 2010, rendező, forgatókönyvíró) 
            Árnyékfilm   (táncfilm, 2011, operatőr /r.: Szabó Réka/ ) 
            Ki-Ki – A pszichodráma csoport  (dok, 2010, operatőr /dir.: Janos Xantus / ) 
            Szabadnap – /Menedék Egyesület (fikciós dok., 2011, operatőr) 
        SZAKÍTÓS /szkeccsfilm/- Inkább én veled (kisjátékf., 2012, operatőr, /r.: 
Táborosi  András/ ) 
               Én haikku (online, élőközvetítéses táncfilm, 2012, operatőr, koreog.: Pataky 
Klári) 
 

Képek a filmből 
 
Szilvi 
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Szilvi, Douang, Tan 
 

 
 
vacsora: Douang, Tan, Au és Szilvi 
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OTTHONOM, BUDAPEST (?) 
Négy részes dokumentumfilm-sorozat,  részenként 54 perc 
 
 
Dunai László, rendező, forgatókönyvíró  
06-20-312-17-15                                                         

                             dunailaszloistvan@gmail.com 
 
 
 
Makai Beáta, forgatókönyvíró 
06-30-314-66-52 

                             makaibeti@gmail.com 
 
 
 

Kürti István, operatőr 
           06-20-41-47-41-5 
           istvan.kurti@gmail.com 

 
 
 
        Érsek Lajos, hangmérnök  
         06-20-974-75-73 
        Ersek.lajos@gmail.com 
 
                       

 
 
Otthonom, Budapest (?) 
“Talán én is Pest vagyok / Pest a pestiségem. / Pest, hogy rég Pesten lakok, / s nem lettem 
pesti mégsem. “  - Akkezdet Phiai: Budepesmód 
Budapestre nem egyszerűen csak utazni szoktak a magyarok. Budapestre fel-utazni, fel-
menni, fel-költözni, fel-ugrani szokás, hiszen Budapest “A” magyar város ahol 
“megcsinálhatja” magát a magyar ember. Egy éve én is így gondoltam és feljöttem 
megcsinálni magamat. Erdélyi magyarként „A” város a magyar Kánaánt jelentette. Azt 
reméltem, hogy végre sikerül minden, a kisebbségi létből fakadó kulturális és nyelvi gátat 
levetkőzzek, és egy többségi társadalomba beilleszkedjek. 
Egy év elteltével sokat gondolkozom azon, hogy mi az oka annak, hogy bár otthonosan érzem 
magam Budapesten, mégsem tekintem az otthonomnak. Próbálom magamban 
megfogalmazni, hogy az idegenség tapasztalata a nagyvárosi létből fakad-e, vagy Budapest 
atmoszférájában van valami idegen, bár a kettőt néha nehéz elválasztani. 
Az otthonról idetelepült barátaimmal beszélgetve pedig rájöttem, hogy ők is hasonlóan 
éreznek: egy olyan diskurzusba csöppentünk bele, amihez feltétlenül viszonyulnunk kell 
valahogy. Az alaptétel az, hogy minket tárt karokkal válnak és könnyű lesz országot váltani. 
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. 
 

De számunkra ez ugyanolyan, mintha egy másik országot váltanánk. A film célja, hogy saját 
generációnk fogalmazhassa meg azt, milyen erdélyiként Magyarországra jönni, milyen 
befogadva vagy milyen másnak lenni. Mi, a magunk módján, a saját hangunkon szeretnénk 
elmondani hogyan érzünk, élünk, döntünk és viseljük azok következményeit, nem pedig száz 
éves narratívákban, mások fogalmazzák meg helyettünk. 
A dokumentumfilm-sorozat 25-30 éves külhoni magyar fiatalokról szól, akiknek Budapest az 
új otthon kell(ene) legyen. Van közöttük, aki könnyebben boldogul itt és van, aki már annyira 
elviselhetetlennek tartja a város légkörét, hogy elköltözik. A filmek szereplői Erdélyben, a 
Vajdaságban, Felvidéken vagy Kárpátalján nőttek fel, így érdekes lesz összehasonlítani a 
négy rész szereplőinek különböző tapasztalatait. 
 
Szereplők 

A filmünk első, erdélyiekkel foglalkozó részében három szereplőnk van, akiknek gyökeresen 
eltérő a viszonyuk Budapesthez.  

A szereplők a letelepedésnek, az emigrációnak három fázisát képviselik: Fatima az, aki 
elhagyja/elhagyta Budapestet, Pötyi az aki épp most érkezik és Jump az, aki többé-kevésbé 
megtalálta a helyét a városban, az országban. Rajtuk keresztül azt mutatjuk be, hogy az 
emigrációt választó kortársainkat nem valamiféle közös erő hajtja Budapestre, hanem 
mindenkinek saját indíttatása, individuális okai vannak, amelyek alapján meghozta a döntést, 
hogy egy másik országban fog otthont teremteni önmaga számára. 

Fatima 23 éves, 19 korában költözött fel Pestre, volt filmelélet-
szakos hallgató, eladó egy skate-shopban, járt filmes suliba, 
majd vágóként dolgozott. Mindig is érdekelte az éneklés, de 
csak most jött rá, hogy igazából ezzel szeretne foglalkozni. 
Mivel 4 év Budapest után sem érezte magának a várost és 
pénzügyileg is jobban megéri ha a holland zeneiskola 
felvételijére otthon készül fel, ezért   hazaköltözött 
Nagyváradra.  

 

Jump (Kelemen Zsombor) 28 éves, Kolozsváron tanult filmet, 
de nem fejezte be, részben azért, mert gyermeke született egy 
itteni lánytól, Nikitől. Ő ezért költözött Budapestre. Főállásban 
biztosításokat köt, de szabadidejében VJ

 
 
 
Pötyi (Péter Attila) 27 éves, most fog Pestre költözni, mert úgy 
érzi otthon, Erdélyben nem tud boldogulni. Most van túl egy 
nagy szerelmen, neki talán egyfajta menekülés is az ideköltözés, 
egy újrakezdést jelent neki a budapesti lét. 
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Treatment 
Az Otthonom, Budapest (?) –ben azt szeretném bemutatni, hogy hogyan keresik, hogyan 
(nem) találják meg a helyüket a magyar társadalomban a fiatal erdélyi magyarok. Külső 
szemlélőnek úgy tűnhet nagyon könnyű magyarként, magyar közegre váltani, Budapest 
kozmopolita jellege is elvileg ezt a váltás könnyítheti meg számukra, de néha éppen a város 
sokszínűsége teszi nyilvánvalóvá saját másságukat. 

A film végére kiderül, hogy hiába vagyunk a nemzetben egyek, mégis erdélyi magyarként, 
egyben bevándorlók is vagyunk, és hasonló döntéssel kell szembenézniük, mint bármely más 
nemzetiségű bevándorló: hogyan tarthatjuk meg úgy önmagunkat, hogy közben meg akarunk 
és meg is kell felelnünk bizonyos új követelményeknek. Egyszerűen csak el kellene 
fogadnunk és fogadtatnunk, hogy identitásunk, vagy identitáskeresésünk fontos tényezője a 
másság, de az együvé tartozás, a közös hang keresésével együtt. Feloldhatatlan, mégis 
rengeteg potenciált rejtő és jelentő ellentét.  

A film Fatimával indul, aki Nagyváradon éli a kisvárosi életét, zajlanak a mindennapok. A 
film első jelenetében Fatimának épp énekórája van, szolmizációs gyakorlatok végez a 
tanárnőjénél, majd hazamegy, leteszi a cuccait, elmegy kocogni. Ezután találkozik egy 
idősebb nénivel, aki átad neki egy csomagot, amit el kell vigyen Budapestre. Az egyik 
baránőjének az anyukája küld kis otthoni csomagot ételekkel a magyar fővárosban élő 
gyermekének, ha már Fatima úgyis megy meglátogatni. 
 Fatimát reggel korán átviszi anyukája autóval a román-magyar határhoz legközelebb lévő 
magyarországi vonatállomáshelyhez, mert onnan meg tudja venni magyar igazolvánnyal a 
jegyet, ami így tizedannyiba kerül, mint normál áron. Így vonattal érkezünk meg Budapestre. 
Fatima azért érkezik a városba, mert jön „eltemetni” a kedvenc moziját, a Kino-t,  mivel 
december elsején bezár és ez volt a kedvenc helye az ittartózkodása alatt. Úgy érkezünk meg 
vele Budapestre, hogy tulajdonképpen már el van menve, ő tehát egy olyan valaki, aki 
rendelkezik egy bennfentes tudással a városról, mégsem lakik itt.   
Fatima budapesti barátainál szál meg, akikről kiderül, hogy szintén erdélyiek és a csomagot 
házigazdájának, Lillának hozta. Egy kis esti iszogatás következik, majd az éjszakai 
Budapestet látjuk a kocsmáról-kocsmára járást, az éjszakai buszokat, a fényeket. A város 
minden szegletéről eszébe fog jutni Fatimának valami emlék, megjegyzi mi változott 
legutóbbi ittléte óta.  
Közben kiderül a többi ok is, hogy miért jött megint Budapestre: már lehet korcsolyázni a 
városligeti jégpályán és eddig minden télen korcsolyázott a fővárosban, valamint szintén most 
nyílik a Banksy kiállítás. Ezekre a helyekre szintén elkísérjük őt. Ezután azt látjuk, hogy 
barátai elbúcsúztatják az állomáson és a vonat kimegy a megállóból. 
Jump az akinek az otthont nem feltétlenül a város, hanem a család jelenti. Az ő története egy 
nagy csarnokban kezdődik, ahol erdélyi származású festők kiállításának csinál reklámfilmet, 
beszélget a régi ismerősökkel. Majd hazamegyünk vele, ahol felesége, Niki és 4 éves kisfia, 
Nimród várják. A kisfiút lefekteti, majd ő is lefekszik. Reggel munkába megy, ahol nyolc 
órán keresztül telefonál, asszisztenciát biztosít a külfödlön balesetet szenvedett autóknak. Jön 
a szombat és az egész család elmegy meglátogatni Niki szüleit vidéken, ahol a kötelező 
családi programokon kell részt venni, ebéd, beszélgetések, rokonlátogatások. Estére 
hazaérnek és Jump elindulni egy klubba, mert fellépése van VJ-ként, a buliban sok erdélyivel 
ismerősével találkozik. 
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Hamarosan közeleg Nimród születésnapja, Jump ajándékot keres a fiának, de nem talál 
semmit és azt találja ki, hogy elviszi inkább haza, Marosvásárhely mellé szarvasbőgést 
hallgatni. Jump, mivel marosvásárhelyi, meg kell látogatssa a rokonokat amit ugyanúgy, mint 
a Niki szüleinek a meglátogatását halálosan unja. Az egész család visszatér Budapestre, a 
kiállítás megnyitója van, aminek reklámot csinált. Itt Jump berúgik és kifejti, hogy sehol sincs 
otthon, és annál undorítóbb dolgot, mint a rokonlátogatást nem tud elképzelni. 
Marosvásárhely pedig egy nihil, de Budapest sem az igazi. 
Pötyi a kezdetet képviseli. Őt láthatjuk, amint sorra megy lakást keresni, alkudozik a 
bérlőkkel, egyezkedik. Biztosan lesznek olyan helyzetek, ahol a bérlő megkérdezi tőlük 
honnan jöttek és valószínüleg valamilyen sztereotípiát fog az erdélyiekről mondani, amire 
Pötyi reagál. Vagy a másik eset, hogy kiderül, hogy a főbérlő is erdélyi származású. Majd 
nyomon követjük, ahogy a kibérelt lakást otthonossá teszi, hogyan választ függönyt magának, 
melyik üzletekbe vásárol, honnan és hogyan szerzi be az új életkezdéshez való kellékeket.  
Valószínüleg küldenek majd neki otthonról olyan dolgokat, amire szüksége van, látjuk 
hogyan megy korán reggel a buszhoz, amelynek a sofőrje hozta el neki a szülei által küldött 
dolgokat. Megyünk vele a hivatalokba papírmunkát intézni, ott leszünk mikor háziorvost 
keres magának. Kérvényezi a könnyített honosítást. Majd bevetjük vele magunkat a budapesti 
éjaszkába, ahol akaratlanul is sok otthoni ismerőssel fog találkozni, vele leszünk, mikor 
megtalálja a városban a referenciapontjait. A történetének a végén pedig leteszi az 
állampolgársági esküt, ahol megláthatjuk hogyan kell érezzen egy igazi magyar, ha magyar 
állampolgár lesz és Pötyi reakcióját erre. 
 
Rendezői koncepció 
Egy éve költöztem Kolozsvárról Budapestre és a film ötlete akkor ötlött fel, mikor az első két-
három hónap nagyvárosi életben való lubickolás után észrevettem, hogy az új barátaim 
tulajdonképpen mind olyanok, akik szintén Erdélyből költöztek Magyarország fővárosába. 
Beszédtémáink között sokszor szerepelt, hogyan is éljük meg ezt a változást. A filmsorozat 
erdélyi részének szereplői ebből a baráti körből kerültek ki. A többi határontúli régió magyar 
bevándorlóit pedig azért szeretném bevonni, mert így egy tágabb képet kaphatunk a felvázolt 
problémáról. 
A filmben a szereplőimet alapvetően lekövetem, a dolgok történését nem alakítom. A 
történéseket interjúkkal kombinálom, ahol kérdéseket teszek fel az alanyoknak: mit, miért 
csinálnak, melyek az érzéseik, hogyan élik meg az eseményeket, így kénytelenek lesznek 
reflektálni önmagukra és a magyarságukra. A kérdésfeltevések később nem lesznek benne a 
filmben és mindegyik szereplőnek ugyanaz a kérdéssor lesz feltéve. 
A három történet párhuzamosan lesz vágva a film során, hangsúlyozva, hogy ennek a három 
embernek a sztorija egyszerre zajlik a városban. A hátteret Budapest adja a történésekhez, a 
párhuzamos vágások közt az átkötő elemek kis hangulat-etűdök lesznek vársoképekből. 
A filmmel saját generációm tagjaként szólalok meg, elhatárolódva a közéleti és politikai 
diskurzustól, amelyet nem érzek a saját hangomnak. A generációnk fejében más térképek 
rajzolódnak ki, amelyen az országhatárokat nem baltás kézzel húzza meg a történelem. A mi 
térképünket a megélt történeteink, a vágyaink, az elképzeléseink strukturálják, amelyek nem 
valóságosabbak a korábbiaknál, nem tartalmaznak kevesebb ellentmondást, vagy félreértést, 
de legalább a sajátunk. 
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Gyártási információk 
 
Gyártók: még nincsenek 
Tervezett menetrend - fejlesztés: 2012 június – 2012 november 

 forgatás: 2012 november – 2013 május, forgatási napok száma: 20 
 utómunka: 2013 június – 2013 szeptember 
 bemutató: 2013 október 

 

Költség megnevezése Összeg 

jogdíjak  800.000 Ft 

rendező 500.000 Ft 

operatőr 30 nap x 20.000 Ft = 600.000Ft 

gyártásvezető 300.000 Ft 

kamerakölcsönzés 30 nap x 15.000 Ft = 450.000 Ft 

hangmérnök 30 nap x 20.000 Ft = 600.000Ft 

vágó  300.000 Ft 

hangutómunka 100.000 Ft 

kópiák készítése, átírások 50.000 Ft 

könyvvizsgáló 80.000 Ft 

biztosítás 80.000 Ft 

üzemanyagköltség  100.000 Ft 

telefon, internet, posta 60.000 Ft 
    
  4.020.000 Ft 
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Alkotók: 
 
Dunai László-István 
 
Születési hely, idő: Margitta (Románia), 1986. augusztus 26. 
Tanulmányok: 2005-2010 EMTE, Sapientia, Fotó-, filmművészet, média szak, Kolozsvár 
 
Filmográfia: 
 
2008- Kakukk 17 perc, kisjátékfilm- vágó 
Rendező: Felméri Cecília, Operatőr: Keresztes Péter, Forgatókönyv: Lakatos Róbert, Felméri 
Cecília 
Fesztiválszereplés, díjak: 39. Magyar Filmszemle, 2008 - a Legígéretesebb fiatal tehetségnek 
járó díj; 23. Mar del Plata-i Filmfesztivál, 2008 – Versenyben; Varsói Filmfesztivál, 2008 – 
Versenyben; 7 Arte Filmfesztival, Călăraşi (Románia), 2008 - Legjobb diákfilm; Open 
St.Petersburg Film Festival Beginning, 2009 – Prize for original style decision; Cinefest, 
Miskolc, 2009 – Jövő reménysége díj 
 
2009- A mart alatt, 17 perc, kisjátékfilm- vágó 
Rendező: Visky Sámuel, Operatőr: László Lóránd 
Fesztiválszereplés, díjak: 7 Arte filmfesztivál, Călăraşi (Románia), 2009 – Fődíj; Potenza 
Short Movie Nemzetközi Filmfesztivál, 2009 – Problems of the world szekció – Fődíj 
 
2010- Csendország 2,  70 perc, dokumentumfilm- vágó 
Rendező: Lakatos Róbert, Operatőr: Bántó Csaba 
 
2010- A boszorkányok feltámadása, önreflexív dokumentumfilm, 30 perc- vágó 
Rendező: Lakatos Róbert 
 
2010- Víz alatt, 15 perc, kisjátékfilm- rendező 
Operatőr: Kürti István 
Fesztiválszereplés, díjak: 12. 7 Arte Filmfesztivál Călărasi- legjobb diákfilm 
 
Egyéb tevékenységek: 
2009- Országos Diákzsűri tag (Magyar Filmszemle, KAFF) 
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Makai Beáta 
 
Születési hely, idő: Csíkszereda (Románia), 1987. március 13. 
Tanulmányok: 2005-2010 EMTE, Sapientia, Fotó-, filmművészet, média szak, Kolozsvár 
    2010- 2012 ELTE BTK, esztétika MA, Budapest 
 
Konferencia részvétel: 
 
2007 A vágy tárgya a reprezentáció terében. Térábrázolás Michelangelo Antonioni „Az 
éjszaka” című filmjében. XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, I.díj 
2008 Egy kaland krónikája. A történetalkotás lehetőségei Michelangelo Antonioni A kaland 
című filmjében. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, II.díj 
2008  Michelangelo Antonioni korai dokumentumfilmjeinek elbeszélői és formai megoldásai. 
Valóság vagy fikció? Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia, Kolozsvár 
2012  A mozgókép kiterjesztett tere? Helyspecifikus projekciók, videoinstallációk és 
tértapasztalat. Az érzékek mozija. Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia, 
Kolozsvár 
 
Publikációk: 
 
2006 A századfordulós mozi varázslat és a mai „varázslósmozi”. Neil Burger: The Illusionist. 
Kritika, Filmtett filmkritikai magazin, Kolozsvár 
2009 Zenére mozgó-képek. Carlos Saura: Fados. Kritika, Filmtett filmkritikai magazin, 
Kolozsvár 
2009 Nyújtófa, daru, szójafasírt. A sapientiás államvizsgafilmek új(abb) hulláma- forgatási 
beszámoló 
2010 Csakhogy rájöjjünk: „Nem mi szartuk az egyenlítőt!”- a miskolci Jameson CineFesten 
szervezett Korda workshop beszámolója 
 
Mozgókép 
 
2008- Város, vers adaptáció, irodalmi klipp, vizsgafeladata III. év- rendező 
Fesztiválszereplés: 2008. Alternatív Filmfesztivál, Marosvásárhely 
 
2009- Visszatérés, nagyjátékfilm, rendező Elek Judit- gyártási asszisztens 
 
2010- Szín, kisjátékfilm, államvizsgafilm- rendező 
Fesztiválszereplés: 2010. FilmtettFest, Kolozsvár 
2010 a miskolci Jameson CineFest, Korda filmkészítő workshopon való részvétel 
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Kürti István 
 
Születési hely, idő: Sepsiszentgyörgy (Románia),1985.július 1. 
Tanulmányok: 2004 -2008 Sapientia - EMTE Sapientia Fotó, Film, Média szak 
                          2008 -2009 Dunaversitas dokumnetumfilmes mesterkurzus 
                          2011-  Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapest operatőr szak 
 
Filmográfia:  
 
2006- Blatt, kisjátékfilm- operatőr 
Rendező: Oláh-Badi Levente 
Fesztiválszereplés, díjak: 37. Kelet- és Dél-Magyarországi Függetlenfilm Szemle, különdíj 
 
2008- Szerető.Gyilkos, kisjátékfilm- operatőr                           
Rendező: Visky Sámuel 
Fesztiválszereplés, díjak: 15. Országos Diákfilmszemle, alkotói díj 
 
 
2009- Víz alatt, kisjátékfilm- operatőr      
Rendező: Dunai László:  
Fesztiválszereplés, díjak: 12. 7 Arte Filmfesztivál Călărasi- legjobb diákfilm 
 
2011- Antigoné, avagy Erdélyben, filmet, együtt, kísérleti nagyjátékfilm- operatőr  
Rendező: Jakab-Benke Nándor 
Fesztiválszereplés: 42. Magyar Filmszemle információs blokkja, 10. Transilvanian 
International Film Festival (Kolozsvár), magyar filmek szekciója 
 
2011- Játékszer, kisjátékfilm- operatőr 
Rendező: Pünkösti Laura: 
Fesztiválszereplés, díjak: Ffest diákfilmszemle (Románia), fikciós kategória fődíja, 10. TIFF, 
helyi alkotók versenyének  fődíja  
 
2012- A fej, rövidfilm- operatőr 
Rendező: László József  
Fesztiválszereplés, díjak: Tres Court (túl rövid  filmek fesztiválja), romániai döntő nyertese  
  
 
Érsek Lajos 
 
Születési hely, idő: 1986. december 19., Kecskemét 
Tanulmányok:  2005-2009 SZIE-GÉK Kommunikáció-technikai mérnök (Televízió ill.              

Hangkultúra szakirány)  
2007-2008 Dunaversitas mesterkurzus (Mozgóképgyártó, videóműsor-
készítő)  
2009 Yasar University (Izmir, Törökország)  IPUP (Intensive Program for 
Underwater Photography)  
2011 - SZFE Mozgókép (Hangmester szakirány) 
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PARADOR HÚNGARO 

 

documentary film,  70 minutes

 

Patrick Alexander, director    Aseneth Suarez, director/producer                                        

palexander@ieas‐szeged.hu  asenethdoc@gmail.com 

06 ‐70 345‐7119      06‐70‐353‐7574 

                            

   

Parador Húngaro tells a story of friendship and migrations, spanning fifty years and three 
continents, and the reprecussions of those journeys.  It is a story of hybridity, memory, and the 
ever-elusive search for what it means to be at home. 

“Gyuri bacsi fled Hungary after ’56 for a new life in Bogota, Colombia. In 2005,when I 
met Gyuri at his sausage stand, the Parador Húngaro, I found an open, vivacious 
man, Colombian by circumstance but recreating Hungary in the sausages he made, 
the palinka he brewed and the stories he told of his past.  

But as I become more drawn into Gyuri’s story and his life, it became impossible to 
keep my own story out of it.” 

 

Parador Húngaro is in postproduction.   We are working on the rough cut, applying to post‐
production grants and  looking for a co‐producer.   Parador Húngaro, has particpated  in the 
Documentary  Pitching  Workshop  of  the  Cartegena  International  Film  Festival  2012, 
Finnagora  Pitching  Workshop  Budapest  May  2012,  as  well  as  DocuArt’s  “Idegenek  a 
Kertemben” 2012 Media Project Development Workshop  and preselected  to pitch at  FDC 
(Colombian Cinematography Fund) next October 1 and 2. 

mailto:palexander@ieas-szeged.hu
mailto:asenethdoc@gmail.com


 
 
 
 

Main Characters 
Patrick Alexander.  I was born in 1970 in Monterey, California.  My father was a soldier in 
the U.S. army, which caused my family to move constantly and for me to develop a strong 
aversion to the military and eventually the United States itself.  I was a “cold war baby”, 
having lived West Germany for 7 years.  So I never became too attached to any one place, 
but became connected to many—though still an outsider in all of them, even the U.S.  In 
1990 I had the chance to travel to Hungary as an exchange student, and that experience 
would have a profound effect on my life.  The wall had just come down, and I’d always 
fantisized about life on the other side—once in Hungary, I felt like I had found a long lost 
part of myself.  My great‐grandparents had emigrated from Hungary, though I never really 
identified with that—the village was now in Austria, and ethnically they considered 
themselves Croations.  In 1992, I decided  to return to Hungary to travel, visit friends and 
maybe stay for a couple of months.  That “after college backpacking trip” ended up lasting 
four years—in the mean time, I fell in love with Hungary, learned Hungarian and said I never 
wanted to go back to America.  After I left Hungary in 1996, I always felt a deep 
homesickness, which I satisfied by looking for a Hungarian friend wherever I was, or often 
having a friend from Hungary come for an extended visit.  Somehow by the time I ended up 
in Bogotá in 2005, I was telling people I was Hungarian.  That’s how I met Gyuri bacsi, and 
eventually, that’s how this film was born.   
 
Villas György was born in 1935 in the village of Nyírmihalydi in Northeastern Hungary.  His 
earliest memories are of war and poverty – the German occupation, followed by the Soviet 
occupation and the struggles of the poorest region of Hungary.  At the age of 20 he was 
conscripted to the military, assigned to the AVH and transferred to Szombathely.  A private 
first‐class, he was about to complete his first year of mandatory service when the 1956 
uprising broke out.  By a stroke of luck, he was left behind in the camp while the other 
soldiers were mobilized to Budapest.  After a few days, he decided to desert his post.  Rather 
than running over the border to freedom, he chose to make his way back to Nyírmihalydi, 
because he had a girlfriend, Erzsebet, that he’d met on the train, and they were engaged to 
be married.  However, a few days before their Jan. 20, 1957 wedding date, he was recalled 
to the AVH.  In a panic, fearing the usual fate of a deserter during war, they decided to have 
an impromtu wedding and flee the country together.  After a few months in an Austrian 
refugee camp, the couple was granted asylum in Colombia.  Settling in Bogotá, Gyuri and 
Erzsebet had 10 children, 5 boys and 5 girls.  Gyuri quickly learned Spanish and after just a 
few years working for others, he started his own business selling hotdogs in the street.  By 
the 1980’s, the Villas owned their own family restaurant, La Taberna Húngara.  Since 1990 he 
has operated El Parador Húngaro, which is known for its homemade sausages and fried pork 
products.  However, in 2006 when the film begins, his business is struggling, and he is under 
going treatment for cancer.   In the 50 years since his escape from Hungary, Gyuri has never 
returned.  Gyuri passed away in October of 2008. 
 

Treatment/Narrative Structure 

Parador Húngaro is a first person narrated, character driven documentary.   Partly a 
’portrait’ of a friend, permitting Gyuri to tell the story of his escape from Hungary after 1956 
and how he ended up in Bogotá, Colombia, it also becomes a kind of self‐portrait too‐‐ as I 
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try to work out questions about my own life, my strong connection to Hungary, and why I 
feel compelled to tell Gyuri’s story.  As our stories become interwined, the film revolves 
around our friendship, and I accompany Gyuri through a difficult period in his life, struggling 
with both his health and his failing business. 

The narration is guided by my voiceover, as Gyuri tells his story both on and off camera, and  
the diverse strands  (Gyuri’s past, my past, the Villas family and their failing sausage 
business, my return to Hungary, the opening of a new business) are woven together, using 
various narrative techniques, like in‐depth interviews, direct cinema, home movie, archive 
and found footage, to create an intimate portrait with two profiles. 

The setting is Gyuri’s everyday life in Bogota between 2006 and 2008 – his business, the 
Parador Hungaro, his home life with his wife, Erzsebet, and their 10 grown children and 12 
grandchildren—I follow Gyuri through his daily routine, but gradually I find myself in front of 
the camera too when, alone, I travel to Hungary to look up Gyuri’s brother, who he  hasn’t 
seen since January of 1957.   

The film has a three‐part structure – The first  „moment,” in Bogota, introduces the 
characters and setting.  The second consists of a trip to Hungary without Gyuri, where I track 
down Gyuri’s brother, and the final chapter is back in Bogota, where the families are 
„reunited” through a video, and then Gyuri opens another new business.  

Intro:  The film opens in the present day.  I narrate the opening from current day Budapest, 
there is a short montage of family photos and Super 8 films of my childhood to introduce 
myself as a character, then the film begins a more or less chronological telling from Bogotá, 
2006. 

Part I. The Meeting 

 2006/2007. Shot in Bogotá, Colombia  at the Parador Hungaro, the market, family house 
and Jockey Billiards club. I follow Gyuri’s everyday life in Bogota as he tells us his story: we 
see footage of Gyuri working, his rich family life, making sausage in the house, playing music 
on his organ.  We go to the last party at the Hungarian embassy in Bogotá. Gradually, my 
story begins to overlap with Gyuri’s, as his testimonies are alternated with my voiceover 
reflections:  „katona szökvény voltam” – „my father was a soldier in the u.s army”, etc.      
The family grows used to me being there with the camera: family gatherings on Sunday 
afternoon, making palinka before Christmas.  We look through old photo albums together.  I 
become a vector for the grandchildren to discover their Hungarian identity. 

I get the idea of taking Gyuri back to Hungary after 50 years, however  he is undergoing 
chemotherapy and his business is in crisis.   Sales are down at the Parador Hungaro and 
Gyuri is constantly complaining about it, always comparing the situation to the glory days of 
the 1980s, when he had the restaurant, was a bowling champion and took family vacations 
to tropical holiday resorts.  After a few half‐hearted efforts to improve business, Gyuri finally 
decides to sell it.  He said, ’it makes no sense paying money to work, I could save more 
money sitting at home on my ass.’  I was devestated because the Parador Hungaro had 
become my favorite place in Bogotá and by that time I was spending at least 10 hours a 
week hanging out there, drinking coffe with Gyuri and running errands for him. 
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Part II.  The Journey „home” 

2007. I  became obsessed with taking Gyuri back to Hungary, but when he doesn’t come with 
me I realize maybe I’m the one who needs to go back.  Back „home” but without my main 
character, I start to explore questions I have about why I’m making the film.  I tell everyone 
Gyuri’s story and show them a short clip I made to raise money to pay for Gyuri’s ticket.  I 
interview my friends.  Some say the film seems to be about my own obsession with kolbasz 
and palinka.  Another tells me that the reason its so hard for long term immigrants to return 
is that they want to return to a specific era, not just a place—time travel is what they crave.  
I try to see Hungary with Gyuri’s eyes and try to find things he may recognize.  So much has 
changed in the 15 years since I left Hungary, I realize what a shock it would have been for 
him if he had come.  I go to a Skanzen in Nyiregyhaza, and imagine that perhaps the outdoor 
museum is what most resembles the world of Gyuri’s memories.  I continue in search of my 
own memories of Hungary, and finally look up Tibor Villas, Gyuri’s younger brother.  
Together we visit the cemetary and pub in Nyirmihalydi, the village where they grew up and 
we get drunk together. I show the clip of Gyuri to Tibor, and film him in Nyirmihalydi to take 
back and show to Gyuri.  The families are connected through the video, and I have to reflect 
on my own life as a wanderer, my own need for a home, but inability to find one.  In some 
way I was able to represent Gyuri back in Hungary, and in another I ’borrowed’ his family for 
an imagined homecoming of my own. 

Part III. Back in Bogota  Families Reconnected/ Life goes on 

2007/2008. Families reconnected.  The whole Villas family gathers around as I show footage 
of the family in Hungary to the family in Bogota.  Its a very touching moment.  And then 
Gyuri’s life goes on… now 72 years old,  overcoming cancer, he opens yet another business 
with big expectations, driven by his need to keep working and the feeling of responsibility 
for his family.    

By now I have become almost part of the family, too—they invite me to film birthdays, first 
communions, etc.  I am searching for an organic point to end to the film, this seems like it.   
Also, we are such close friends I feel I should accompany him on this new stage, and try to 
support him as best I can.  However, the new business never gets off the ground and within 
six months it goes broke.  Gyuri realizes his original business in the center was much better 
despite all of his complaining, so he buys it back , but at a serious loss – losing his life savings 
in the process, but ending up back where he „belongs”.   Gyuri never made it back to 
Hungary, but he went on his own quest within Bogotá itself.   

Two final events serve as a Coda to the film:  The whole family goes on a weekend vacation 
to a  tropical part of Colombia ‐‐ just a few hours from Bogotá, but it is the first time Gyuri 
has left Bogota for a family vacation in over 20 years.  The oldest son Gyuri Jr. becomes a 
contestant on Who Wants to be a Millionaire? and uses me as one of his „call a friend” life‐
lines.   I recieve the call as Gyuri, me and another Hungarian Attila are drinking mango 
palinka at the Parador Hungaro— and Gyuri Jr. wins 20 million pesos.  In the end, I move to 
Istanbul and leave Gyuri behind.  Two months later he passes away.  In 2010, I finally move  
back to Hungary.  But will I be able to stay put….? 
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Director’s intent 

Ever since I started this project, Aseneth, the producer and codirector, has accompanied me, 
first as consultant and support, later on location, crew, and it is a deep partnership in which 
we grew close to our subject, for this reason it is a very personal film for both of us.  She is 
able to see things that I can’t because of my proximity to the subject; it was her prodding 
that made me finally realize that I had already become part of the film, but couldn’t accept 
it.  The partnership that we have created on this long project is a true benefit to the film, so 
the co‐directorship is an important element to the film’s success. 

E ven before becoming a character in the film myself, there were compelling reasons why I 
felt me in particular must make Parador Húngaro.  One is that I felt the circumstances 
dictated it‐‐ there are few people who could operate between the languages and cultures, 
speak both Hungarian and Spanish, be in Hungary and Colombia – while still having an 
outside perspective on both.  Additionally, this was a long term, intimate project and not 
only did the characters allow me into their lives with the camera, but they accepted me into 
their family.  I also think that both Gyuri and me were at particular places in our lives where 
this type of friendship and project was possible.  He was at a stage where he was able to look 
back on his life and  I was able to see beyond the fact that while we may not have seen eye 
to eye on many issues,  we could accept each other on the human level, in the way can one 
accepts old friends or family member who many not have the same politcal views.  I was the 
right person, in the right place, at the right time. 

One of my motivations in making the film was simply to be able to spend time with Gyuri 
and use it as a kind of therapy for him – a way to distract my friend from worrying about his 
cancer treatment, to give him something to be proud of, and let him enjoy a bit of ’star’ 
status – to feel important at this stage in his life before his family and friends.   I simply 
enjoyed hanging out with him as a sort of surrogate Hungarian father/grandfather that I 
never had, and I think this is one of the reasons our bond grew so deep. 

Through making the film I have had to confront serious questions about my own life.  Why 
am I playing this game with identity?  Why do I have such fond memories of Hungary?  I 
realize that Gyuri’s life became a kind of mirror and screen for me; I saw reflected in his story 
elements of my own displacement – we may be very different, but in the end we are both 
immigrants.  We shared not a common past, but a nostalgia for a Hungary of the past and 
connection to a place that no longer really exists—even though those were different 
Hungaries.   I also saw elements of my own father reflected in Gyuri, beyond just thier bald 
heads and military backgrounds, the quirky sense of humor and laughing at their own bad 
jokes .  On the other hand, Gyuri and his family became a screen where I could play out my 
Hungarian identity.  Indirectly, the film  opens up many questions about the constructed 
nature of national identity.  

The film will have a personal look and feel to it – part diary and scrap book, part travelogue – 
through the use of family photos, found footage and clips from period movies to evoke 
certain moods and atmospheres. 



 

 

Handheld camera and direct sound are used to create an intimate feeling.  The camera 
movements respond to my curiosity and the aesthetic is evokes that of domestic cinema. I 
interact with the characters directly from behind the camera, and they constantly address 
me, call me, ask me questions, but events are also allowed to unfold as if in observational 
mode. In depth sit‐down interviews of Gyuri bacsi and his wife are used to record the 
’events’ of their story (telling their memories of WWII Hungary, how they met and escaped), 
but other testimonies with friends, family, etc.. are done ’on location’.  

The sound proposal is direct sound, without using non‐diegetic music soundtrack, however 
there is lots of incidental music.  The sounds of the streets of Bogota, music is always playing 
in the background.  Gyuri plays the organ, so does his grandson, and some of this will be 
used to create the atmosphere of thier homelife.  

As filmic reference points I think of the Kusturica’s film about (which is a ’biopic’, but also a 
reflection of the filmmaker on himself and what the main character means to him, largely 
guided by the director’s voiceover), and also the films of Alan Berliner, like The Family  
Album, where he strikes an intimate tone which is both playful and humerous, but also 
insightful and contemplative. 

BUDGET SUMMARY 
SHOOTING FORMAT MINIDV 
FINAL FORMAT HDCAM 
WEEKS OF 
DEVELOPMENT AND 
PREPRODUCTION 

25 

WEEKS OF PRODUCTION 10 
WEEKS OF 
POSTPRODUCTION 55 

LENGTH 70 MIN 
TOTAL EURO 85983 

SUMMARY VALUE % STATUS 
DEVELOPMENT 
AND 
PREPRODUCTION 

11836 14% 
OWN 
INVESTMENT- 
COVERED 

PRODUCTION AND 
SHOOTING 13217 15% 

OWN 
INVESTMENT + 
FDC COVERED 

POSTPRODUCTION 38721 45% 
FDC COVERED 
31% - 14% Seeking 
funds 

PROMOTION 22208 26% SEEKING FUNDS 

TOTAL 85983 100% 61% SECURED 

 
 
 

Aseneth Suárez Ruiz a Colombian filmmaker, with degrees in Cinema and Televsion 
Direction from The National University of Colombia, and Documentary Production and 
Direction from ESCAC Barcelona.  She has worked for the Colombian Ministry of Culture 
and UNESCO.  Aseneth was director of the film Mujeres en la Cumbre, general producer of 
the award winning documentary magazine Banderas en Marte for Colombian public 
television, as well as many other projects. 

Patrick Alexander studied  literature and cultural studies  in the United States and Hungary. 
He  has  taught  writing,  literature,  film  and media  studies  in  the  U.S.,  Turkey,  Colombia, 
Hungary, and currently works at the University of Kaposvar.  In Colombia, Patrick worked on 
various documentary and  fiction  films,  including assistant director on El Magico by Camilo 
Ortiz, A Colombia, by Ryan Byrne and Mujeres en la Cumbre. Parador Hungaro is his first film. 

 
 

27



 

 

 

 

 

 

 
 

28



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

29



 

 

 
 

 
 

30



 

 

 
 
Te is kínai vagy, csak nem tudsz róla ‐ avagy a Piaci Sárkány útja 
(dokumentum‐reality) 
26 perc  
 

 
rendező: Szász Zsófia 
szasz.zsofi@gmail.com 
0670/29‐34‐012 
 
 
 
operatőr: Szilágyi Imre 
szfszilagyiimre@gmail.com 
0630/48‐74‐325 
 

 
A  film  főszereplője  egy  második  generációs  migráns  fiú,  Lee  Henrik.  Magyarországon  született, 
életének  legnagyobb  részét  itt  élte  le,  édesanyja  magyar,  édesapja  vietnámi.  Hányattatott 
gyermekkora után ‐ napjainkban ‐ fiatal felnőtt fejjel napról napra a meg‐ és túlélésért küzd.  
Másik  szereplő,  Béres Marcell,  akivel  középiskolában  találkoztak,  együtt  kezdtek  zenélni.  Barátok 
lettek, utcazenészek, alkotó‐ és útitársak. 
Életük – és anyagi helyzetük – fellendítése érdekében úgy döntöttek, hogy betörnek a magyar média 
világába.  Tudatosan  átgondolva  megalkottak  egy  videoklipet  –  saját  zenével  –  mely  a  szűkös 
időkeretek  között  megpróbálja  a  lehető  legtöbb  ázsiaiakkal  szemben  felállított  sztereotípiát 
bemutatni. Az ötlet bejött,  interjúkra,  tévé  szereplésekre, koncertekre hívják, menedzserek keresik 
fel őket.  
Egy folyamat elkezdődött, melynek iránya sokféle lehet. Ezt dokumentáljuk ebben a filmben. 
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 Az elkészült film 26 percben mutatja be az utat, amit az alkotópáros – Lee Henrik és Béres Marcell – 
fél  év  alatt  bejár.  Fontosnak  tartom  hangsúlyozni,  hogy  a  fiúk  tudatosan,  átgondolva,  használni 
szeretnék  a média  eszközeit. Megalkották  első  „profi”  videoklipjüket  –  Kis  Chan:  A  Piaci  Sárkány 
(http://www.youtube.com/watch?v=hC13dztNkvg)  ‐  ami meg  is  hozta  a  várt  eredményt.  Innentől 
követjük őket, hogy hogyan tudják elérni céljaikat. 
A  főszereplő,  Lee Henrik  23  éves második  generációs migráns.  Szülei  elváltak,  ő nevelőintézetben 
töltötte  gyerekkorának  kis  részét,  majd  14  évesen  bátyjával  külföldre  szöktek,  végigutazták  fél 
Európát. Hol  foglalt házakban, hol kartondobozokban éltek, kukákból, éttermek mögötti  tárolókból 
ettek, utcazenélésből és alkalmi munkákból éltek, majd a honvágy hazahívta őket. A sok éves külföldi 
tartózkodás miatt alig ismeri 4 féltestvérét. Szüleivel tartja a kapcsolatot, de nem jó a viszonyuk – bár 
ez változni látszik amióta a fiuk „ismert” lett.  
A másik szereplő Béres Marcell 19 éves zenész. Henrikkel középiskolában  ismerkedtek meg – ahová 
Henrik  bár  beiratkozott  hazaköltözését  követően,  de  mai  napig  nem  fejezte  be  –  és  a  közös 
utcazenélések folyamán váltak barátokká. Több mint két éve alkotnak, zenélnek – mind itthon mind 
külföldön  ‐  együtt  és  próbálják magukat  eltartani  belőle. Marci  családi  háttere  sem mondható  az 
elmúlt  években  tökéletesnek,  saját  bevallása  szerint  gyerekkorát  „burokban”  töltötte,  majd  14 
évesen leomlott ez a burok. Ma már külön él szüleitől egy bérelt budakeszii parasztházban, melynek 
bár alig van költsége még ezt is nehezen tudja előteremteni. 
Abban  a  szerencsés  helyzetben  vagyok,  hogy majd  két  éve  személyesen  is  ismerem  a  fiúkat,  így 
biztosítva  van  az  a  személyes  hangvétel,  amely  egy  számukra  teljesen  idegen  riporter/rendező 
esetében nem lenne meg.  
Nagy hangsúlyt fektetünk a filmben arra az éles kettősségre, ami a fiúk életében a Piaci Sárkány miatt 
keletkezett.  Értem  itt,  hogy mióta  „felkapták  őket”  többször megjelentek  nagy  kereskedelmi  tévé 
stúdiókban, interjúkon, de az ezekből a profi minőségű felvételekből egyáltalán nem látszik, hogy ők 
igazából hogy élnek, honnan  indulnak el  reggel akár egy  ilyen  felvételre és mit csinálnak a  felvétel 
után. Létrejött körülöttük egy csillogó máz – melyet a média minden szereplőjére ráken – de ebben a 
filmben  épp  a  máz  alatt  lévő  történetekre  koncentrálunk  és  arra,  hogy  ezzel  a  tudatos  akár 
„médiahekknek” is értelmezető alkotással, mit és hogyan szeretnének elérni.  
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A  film  felépítésében,  szituációban  több  –  jól  elkülöníthető  ‐  részt  tervezünk.  Egyrészt mivel  egy 
folyamatot dokumentálunk a filmben, minden általuk vagy általunk fontosnak vélt részt felveszünk. 
Ami  egy  nagyon  aktív  személyes  részvételt  és  folyamatos  kommunikációt  igényel  filmezettek  és 
filmezők között, de ez a hosszabb személyes ismeretség miatt biztosított.  
Továbbá megtalálhatóak lesznek a filmben rövid „beszélő fejes” riportszituációk,  
A már említett  személyes  kapcsolatot alapul véve megkértem a  fiúkat, hogy  ők  is  szálljanak be az 
alkotás  folyamatába.  Kölcsön  kamerát  kaptak  és  bárhová mennek,  viszik  magukkal.  Reményeink 
szerint  használni  is  fogják,  így  olyan  szituációkat  láthatunk,  amelyek  egy  stáb  kíséretében  – 
esetlegesen ‐ nem történnének meg. Természetesen erről is és az életük alakulásáról is folyamatosan 
beszélünk, hosszas e‐mail váltások  történnek akár napi  szinten. Fontosnak  tartják a készülő  filmet, 
saját ötletekkel tenni szeretnének hozzá.  
Továbbá  eltöltünk  3  –  beszélgetős,  vacsorázós,  személyesebb  légkörű  –  estét  a  3,  Henrik  életét 
legjobban  meghatározó  személynél:  édesanyjánál,  édesapjánál  és  barátnőjénél  –  addigra  talán 
menyasszonyánál, mivel jövő év elejére esküvőt terveznek.  
Összességében  egy  komplex  képet  kapunk  két  különleges  ember  törekvéseiről,  céljairól, 
problémáiról. Nyomon követjük azt az utat, melyet végig kell, hogy járjanak. Melynek végére kiderül 
vajon  jó  ötlet  volt  e  kiparodizálni  a  főszereplő  származását,  kultúráját  a  jobb  jövő  reményében. 
Mennyire  tudnak kitörni az első benyomás miatt komolytalannak  ítélt skatulyából és megvalósítani 
azokat a terveiket melyek miatt tudatosan fejet hajtottak a média „celebgyárának”. 

Költség megnevezése  Összeg 

jogdíjak   800.000 Ft 

rendező  500.000 Ft 

operatőr  30 nap x 20.000 Ft = 600.000Ft 

gyártásvezető  300.000 Ft 

kamerakölcsönzés  30 nap x 15.000 Ft = 450.000 Ft 

hangmérnök  30 nap x 20.000 Ft = 600.000Ft 

vágó   300.000 Ft 

hangutómunka  100.000 Ft 

kópiák készítése, átírások  50.000 Ft 

könyvvizsgáló  80.000 Ft 

biztosítás  80.000 Ft 

üzemanyagköltség   100.000 Ft 

telefon, internet, posta  60.000 Ft 

   4.020.000 Ft 
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Cím     ÜNNEP  
Műfaj   Cross media projekt 

Alkotók Cserhalmi Kinga, Lakos Nóra, Huszár Dániel 

 
„Kínálkozik egy ünnep, és ilyenkor az emberek nyitnak némi rést szorosra 
zárt kagylóhéjukon, mert az ünnep arról szól, hogy adni örömtelibb, mint 
elvenni; a szeretethez kevesebb energia kell, mint a gyűlölethez.„  Kontra 
Ferenc, író  

 

Magyarországon 190 náció tagjai élnek, s az év minden napján 
van aki épp ünnepel. Az Ünnep egy cross media projekt, amely a 
Magyarországon élő nemzetiségek ünnepeit mutatja be különböző 
platformokon, eltérő tartalmakkal. 
 
Az ÜNNEP projekt platformjai 

1 Web  

2 Tv-s miniprogram  

3 Telefon applikáció 

4 Események   

 
TV  A tv-s minisorozat 1 perces animációs filmeken mutatja be, 
hogy épp milyen ünnepet tart valamely kultúrcsoport aznap. Az 
epizódok könnyen befogadható formában, zenével, narrációval, 
fotó és grafikai animációs elemekkel mesélik el az aktuális 
ünnep hátterét, rituáléit.  
 
WEB Az Ünnephez egy különleges webes felület kapcsolódik, 
amely lehetőséget teremt a sorozatban szereplő ünnepek 
részletesebb megismerésére, és a közönség aktív részvételére. 
Itt egy naptárra kattintva online megnézhetők az animációs 
klipek, illetve a látogatók maguk is tölthetnek fel fotókat, 
videókat és történeteket az adott ünnepekhez kapcsolódóan. 
Lehetőségük van új ünnepet is hozzáadni. Minden ünnephez 
tartozik egy adatlap, amin az alapvető jellemzők jelennek meg 
az adott ünnep hátteréről és a szokásairól. Tagek alapján 
pedig többféle módon kereshetőek az ünnepek, így pl. Térkép, 
idő, hangulat, ünnep típusa szerint. 

 
TELEFON APPLIKÁCIÓ Mobilon letölthetőek az elkészült filmek, 
illetve további rövid szöveges információk az aznapi ünneppel 
kapcsolatban. Térkép, idő, hely, hangulat szerint is kereshető 
módon. 
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ESEMÉNY  A 2013-as évben fesztivált, kiállításokat tervezünk a 
nagyobb ünnepek köré.  

 
Mottónk: „Mindig ünnepel valaki. Együtt is ünnepelhetünk!” 

 

Az ünnep televíziós sorozat gyártási terve 
 
Az ünnep televíziós sorozat gyártási terve az egyes 
munkafázisok szerint több szakaszból áll. A gyártási tervben 
leginkább az epizódonkénti szükséges előállítási idővel 
számoltunk, de mivel az egyes munkafázisok, sőt a főbb 
munkaszakaszok is végezhetőek párhuzamosan 10 rész 25-32 nap 
alatt tud elkészülni (egy rész … nap alatt), míg pl 60 rész 
elkészítésére elegendő 90-100 nap, tehát a gyártási idő több 
mint 60%-kal csökken. 
 
Főbb munkafázisok: 

I. Előkészítés: 
I.1 Előkészítés, kutatás: 30 nap, 3nap/rész 
I.2 Szövegírás: 10 nap, 1 nap/rész 
I.3 Gegírás 5 nap, 1 nap/ 2 rész 
I.4 Főcím, lyukasztott grafika, főcím zene 14-21 nap 
 
Mivel az egyes munkafázisok párhuzamosan is végezhetőek, az 
előkészítésre 10 epizód esetében 14-20 nap kell, tehát 
összesen körülbelül 2nap/epizód.  
Noha az egyes epizódok lineárisan naptári napok szerint kb. 
4.5 napon át készülnek elő. 

 
II. Utómunka: 

II.1 Vágás 10 nap, 1nap/epizód 
II.2 Grafika 10 nap, 1 nap/epizód 
II.3 Animáció 10 nap, 1nap/epizód 
II.4 Fényelés, rendezői finish 5 nap, 1 nap /2 epizód 
II.5 Hang,zene, effektek 10 nap, 1 nap /epizód 
 
Látható, hogy egy-egy epizód 4,5 napon át készül. A 
párhuzamosan végezhető feladatok miatt 10 epizód utómunka 
ideje kb 14-16 naptári nap, kb. 450 munkaóra.  
 
  III. Kiírás 1 nap /10 epizód 
 
Költségvetés (Budget) 
Az Ünnep c. tv-sorozat költségeinek egy része un. egyszeri 
költség, pl. a főcím grafika + lyukasztott grafikai animáció, 
és a főcímzene együttesen kb 650-700 ezer forintba kerül, amit 
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már egy részhez is ki kell fizetni, de nagyobb epizódszámnál 
ez a költség eloszlik, 10 rész esetében pl kb. 70000Ft/epizód.  
Más költségek darabárasak (pl research –kutatás, szerkesztés, 
hangutómunka, zenei szerkesztés), ezek értéke annyiszor x, 
ahány epizód készül.  
Vannak un. csomagáras vagy átlagáras tételek is (vásárolt 
fotók, videók, zenék..stb.), ezekkel úgy kalkulálunk, hogy az 
összesen összeg a keretösszeg, amibe bele kell férni, de 
természetesen az egyes fotók tényleges árai változóak.  
Az Ünnep költségvetésére is igaz, ami minden tévé-sorozat 
költségvetésére: egy epizód annál kevesebbe kerül, minél több 
epizód van összesen egy gyártási periódusban. 
Példaképpen egy 10 részes sorozat ára, 4.5 – 5 millió forint, 
tehát 450 ezer forint/epizód, egy 60 részes sorozat esetében a 
végösszeg 20-21 millió forint, epizódonként viszont kevesebb 
mint 350 ezer forint az ára.  
 

10 Epizód vázlatos költségvetése     
 mennyiség egység egységár   
ELŐKÉSZÍTÉS          800 000
      
Szakértők 1 produkció 100 000 100 000   
Research-KUTATÓ 10 anyag 15 000 150 000  
Főcím grafika 1 db 450 000 250 000   
Főcím zene 1 db 100 000 100 000   
Lyukasztott grafika  1 db 100 000 150 000   
      
UTÓMUNKA         2 153 500
um.stúdió (vágás+jav.) 9óra/perc 10 adás 31 500 315 000  
vágó 10 adás 27 000 270 000  
grafikus (kollázs) 10 adás 40 000 400 000  
animátor 10 adás 50 000 500 000  
narrátor 1 nap 60 000 60 000   
zenei jogok  10 zene 30 000 300 000  
adáskazetta 1 db 6 000 6 000  
hangmérnök 10 adás 10 000 100 000  
zenei szerkesztő 10 adás 20 000 200 000  
digitalizálás 1 óra 2 500 2 500  
kiírás 1 óra 12 000 12 000  
háttértár WS 3 db 20 000 60 000  
Fotó vásárlás 100 db 8 000 800 000  
videó vásárlás 10 perc 20 000 200 000  
      
STÁB         1 550 000
rendező 10 adás 60 000 600 000  
szerkesztő 10 adás 40 000 400 000  
gyártásvezető 1 produkció 400 000 400 000  
gegíró 5 nap 30 000 150 000  
      
Összesen nettó         4 503 500

 



 

 

 

Z ‐ generáció  
kreatív dokumentumfilm sorozat / első rész: Lili  (Lili’s net) 
 
Rendező: Ruszkai Nóra (+36 20 823 0965 ruszkai.nora@gmail.com) 
Producer: Török Zsuzsanna (+36 30 205 6257 torok.zsuzsanna@cinefest.hu) 
Operatőr‐vágó: Nagy István (+36 20 823 0964 nagy.istvan@vipmail.hu) 

Kreatív producer: Trencsényi Klára (klaritat@yahoo.com) 
 
Film hossza: 26 perc /epizód 
Formátum: HD 1080p 
 
Kreatív dokumentumfilm  sorozatunk  szereplői 25 év alatti  fiatalok, a  Z‐generáció  tagjai. 
Mindannyian Magyarországon élő külföldiek illetve külföldön élő magyarok, bevándorlók a 
saját  fizikai  környezetükben,  de  bennszülöttek  egy  digitális  térben,  ahol  a  fizikai 
távolságnak nincs jelentősége. 
 
Szinopszis: 
A Z‐generáció tagjai az online hálózati társadalom részei, digitális bennszülöttek. A közösségi 
terek  szisztematikus megszűnése miatt  kapcsolataik  a  fizikai  szintérről  a  virtuális  világba 
tevődnek át, ahol nincs  távolság, nincsenek  időzónák, nincs  lokális kultúra, kommunikációs 
csatornájuk a világháló, amely egyszerre összeköt és elválaszt. Az Y és Z generáció tagjai már 
döntően  egy  vizuális  korszak  szülöttei,  screenagereknek  is  nevezzük  őket,  mivel  az 
információk nagy  részét monitorokról  szerzik. A kérdés az, milyen valódi világot  találunk a 
kijelzőkre tapadt tekintetek mögött? A dokumentumfilm sorozatban 1‐1 fiatal portréja által 
kapunk képet a Z–generáció tipikus  jegyeiről. A szereplők különböző korúak és neműek, de 
mindannyian az  internetről  ismerik egymást, egyfajta hálózati  társadalmat alkotva. Szüleik, 
tanáraik a facebook profiljukból vagy twitter üzeneteikből többet tudnak meg róluk, mint a 
való  életből.  Online  identitásuk  a 
valós  fizikai énjük  kiterjesztése,  ami 
ugyanolyan  jelentőséggel  bír,  mint 
az igazi. 
A sorozat első részének főszereplője 
a kelet Magyarországon élő 20 éves 
egzotikus  szépségű  Lili,  aki  tipikus 
mai  fiatal: saját online csatornája és 
identitása van, világképe a közösségi 
oldalakon keresztül  is  jól követhető. 
Egy  tetováló  szalonban dolgozik, mindemellett  rá van kattanva az animációra és a magyar 
irodalomra. Aktuális animációs munkája  ‐ míg kortársai anime stílusban gondolkodnak  ‐ az 
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Ágnes  asszony  balladájának  feldolgozása!  A  második  generációs,  kínai  származású  lány 
édesanyjával és kisöccsével él, Pekingi édesapjával nagyon ritkán találkozik ezért kapcsolatuk 
szinte teljesen a virtuális térbe helyeződött át. Kommunikációjuk a nyelvi akadályok miatt is 
nehézkes, ugyanakkor az online környezet egészen új dimenziókat nyit meg számukra addig, 
amíg  személyesen  is  találkozhatnak.  Vajon  milyen  lesz  a  valódi  találkozás?  Kettőjük 
kapcsolata  fontos  univerzális  üzenetet  hordoz: mi  az,  ami  a  fizikai  síkon  túl  összeköt  egy 
különböző kulturális közegbe szakadt családot és hogyan tartható  fenn ez a kontinenseken 
átívelő törékeny kapcsolat? 
 
 
Treatment 
A  karaktervezérelt  dokumentumfilm  Lili  kulturális  identitáskereséséről,  önkifejezési 
stratégiáiról,  valamint  apjával  való  virtuális  kapcsolatáról  szól  a  modern  kommunikációs 
csatornák  különös  kettősségét  ‐  egyszerre  összekötő  és  elválasztó  jellegét  ‐  leképező 
innovatív képi világban elővezetve. Lili személyiségén keresztül megtudunk valami fontosat a 
mai 25 év alatti fiatalok kommunikációjáról, a szülő gyerek kapcsolatról, az identitásról és a 
kulturális gyökerek felszínre töréséről. Lilinek származása miatt több előítélettel  is meg kell 
küzdenie.  Fiatal  felnőtt  életében  komolyan  foglalkoztatja  a  kérdés: meddig magyar  ő  és 
honnan, miben kínai? 
A  dokumentumfilm  képi  világa  a  választott  tematikához  illeszkedve  speciális.  Az  IT 
kommunikációhoz  használt  eszközök  kékesfehér  fénye  adja  a  film  alaptónusát,  amely  egy 
zárt burokként élesen elválik a mindennapi életben megszokott környezettől. Ez a vizuális 
megoldás húzza be a nézőt Lili intim belső világába. A film minimális verbális közlést használ, 
annál  több  atmoszférát,  finoman  adagolt  zenét.  Direkt  interjúszituációk  helyett  a 
beszélgetések  részletei  egyfajta  ön‐narrációként  jelennek  meg.  A  történetet  alkotó 
információk  jelentős  részét a néző  is a monitorról  szerzi,  chat üzenetek,  szövegtöredékek, 
hangfoszlányok,  beszélgetés  részletek, 
képek, videók formájában.  
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A  filmnek  három  alapvető  rétege  van, 
ezek  tartalmilag  és  vizuálisan  is  elválnak 
egymástól. 
‐ Mindennapi valóság. Szituatív  jelenetek. 
Lili  egy  tetováló  szalonban dolgozik,  ahol 
többnyire  ázsiai motívumokat  helyez  fel. 
Sok  vendég  kimondottan  őt  kéri  fel  erre 
ázsiai  származása  miatt.  Belső  jelenet: 
Tattoo szalon ‐ egy huszonéves srác beszél valakihez, akit a néző csak részleteiben lát. A fiú 
az okostelefonján mutat  különféle  ázsiai motívumokat,  amik  közül  egyet  szeretne magára 
varratni. Beszélgetés foszlányait halljuk az írásjelek, motívumok különféle jelentéseiről. A kép 



 

 

hol a kijelzőt, hol őket mutatja: „…azért téged választottalak, mert te kínai vagy… meg mert 
te vagy a legjobb”  
 
‐  Online  kapcsolat  a  külvilággal.  Korosztályára  jellemző  módon  folyamatosan  online, 
édesapjával és barátaival  is  így  tartja a  kapcsolatot.   Belső  jelenet 1:  Lili  szobája. Egy  LCD 
monitor hátoldalát látjuk, mögötte előtűnik Lili arca, amit csak a monitor kékes fénye világít 
meg. Lili a Facebook profilját aktualizálja. A feltöltött képeinek kommentjeit olvasgatja. Sok 
like‐ot  kapott  megint.  Dublinban  rendeznek  egy  kiállítást  tetováló  művészek  képeiből, 
közöttük van az övé is. Ez most az aktuális téma ismerősei körében. Az egyik képet kiválasztja 
és  továbbküldi.  Zene  +  atmoszféra  +  interjú  részletek  aszinkronban:  Lili  a  rajzairól, 
inspirációiról beszél. Lili arca, keze közeliben. Kikapcsolja a gépet, kimegy a képből, eltűnik a 
fény. 
Belső  jelenet  2:  Skype  felület.  Lili  beszél  valakivel,  egy  középkorú  férfi  hangját  halljuk, 
hétköznapi dolgokról csevegnek, de a kommunikáció nagyon vontatott, mindketten többször 
visszakérdeznek.  Inkább chat‐re váltanak. Lili arca közeliben, majd a monitoron olvasható  ‐ 
elköszönnek ‐> Férfi: Jó éjt kicsim! ‐>  Lili: Szép napot!  
 
‐  Belső  világ.  Lili  a  gépnél  ül  a 
szobájában.  Animációs  filmet  készít 
Arany  János:  Ágnes  asszony 
balladájából.  Ez  a munkafolyamat  Lili 
legmélyebb  érzéseinek  kivetülése, 
mindenféle verbális magyarázat nélkül 
időnként  vissza‐visszatér,  miközben 
saját  hangján  idéz  a  balladából. 
Belenéz  az  Ágnes  asszony  animációs 
mappájába.  Látjuk  az  almappákat, 
rajzokat a karakterekről, majd megjelenik egy részlet a filmből. Majd kiválaszt egy képet és 
továbbrajzolja. 
 
A történetmesélés során a néző egyfajta résztvevő megfigyelőként van jelen. Az információk 
jelentős  részét a néző a képernyőről szerzi meg, a szöveges monológok Lilitől származnak, 
legtöbbször aszinkron módon jelennek meg, a riporteri kérdések nem szerepelnek a filmben. 
A  szituatív  jelenetek  a maguk  természetességében  játszódnak  le,  indokolt  esetben  több 
kamerás  felvételek  lesznek.  A  jeleneteket  maximum  a  megfelelő  beállítás  eléréséig 
instruáljuk. A képi világ virtualizálásához gondosan kimért animált effekteket is használunk. A 
valódi világ ilyenkor finoman összemosódik a virtuális látvánnyal. Ezeket a képi trükköket az 
utómunka során hozzuk  létre pl. chat ablak a berendezési tárgyakon, videó ablakból áttűnő 
valós kép, a gondolatok, mondatfoszlányok szövegesen is kiíródnak a kép egy meghatározott 
részén. 
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Rendezőként  biztosan  hiszem,  hogy  Lili  karaktere  képes  megragadni  két  markánsan 
elkülönülő célcsoportot. A vele egykorú vagy nála fiatalabb generációt azzal, hogy közelebb 
hozza  az  ázsiai  embereket  és  rácáfol  a  velük  kapcsolatos  sztereotípiákra,  ugyanakkor 
könnyen  azonosulhatnak  vele  trendi  foglalkozása  és  lebilincselő  rajztehetsége  miatt. 
Megérinti  azokat  a  szülőket  is,  akik  kíváncsiak  rá,  hogy  vajon  mi  mozgatja  tinédzser 
gyerekeit,  esetleg  kommunikációs  problémái  vannak  ezzel  a  korosztállyal.  Személyes 
kapcsolatom  ezzel  a  generációval  korábbi  tanári munkakörömből  ered,  ahol  hosszú  időt 
töltöttem együtt 15‐20 éves fiatalokkal számukra viszonylag feszültségmentes környezetben, 
ahol az alkotófolyamat közben őszintén felvállalhatták magukat.  
A  sorozat  következő  két  epizódja  Lili  baráti  hálózatán  keresztül  Londonba  illetve Berlinbe 
kivándorolt fiatalokat mutat be, mindkét rész előkészítési fázisban van. 
 
Trailer: http://youtu.be/Fzp89LsJGUM?hd=1 
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GYÁRTÁSI ÜTEMTERV (1. epizód) 

Előkészítés kezdete:  2012. június 1. 
Forgatások kezdete:  2012. szeptember 
Várható befejezés:  2013 május 
Forgatási napok száma: 8 
Forgatási helyszín: Magyarország 
 
1. szakasz ‐ ELŐKÉSZÍTÉS 

2012. június ‐ július  
‐ kutatómunka, anyaggyűjtés 
‐ kapcsolatfelvétel a szereplőkkel  
‐ találkozók, előforgatás, standfotók készítése 
‐ szakértői találkozók, projektfejlesztés 
‐ interjúk leszervezése ‐ webes kapcsolattartás  
 
2. szakasz – FORGATÁS 

2012. szeptember – december 31. (8 forgatási nap) 
‐ Forgatások a film főszereplőjével miközben különféle eszközök által a weben kommunikál 
‐  Forgatások  belső  helyszíneken,  pl.  lakásban,  szobában,  fürdőszobában,  munkahelyen, 
iskolásban, stb. 
‐ Forgatások külső helyszíneken, pl. vízpart, városi vagy vidéki táj, utazás közben, stb. 
‐ Forgatás Lili és édesapja találkozásánál 
‐ Forgatások az adott baráti társasággal, pl. szórakozás, közös programok 
 
3. szakasz – UTÓMUNKA 

2013. január–április 
‐ vágás, kép és hang utómunka 
‐ kompozitálás, fényelés 
‐ feliratozás 
‐ zene 
‐ eleje és vége főcím 
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Költségvetés (1. rész: Lili) 
 

Film hossza: 26 perc 
Formátum: HD 1080p 
Forgatási napok száma: 8 
 
 
Előkészítés                      90.000.‐Ft 
Jogdíjak (felhasznált dokumentumok, fotók, rajzok, videók)          100.000.‐Ft 

            
  190.000.‐Ft 

 
 
 

Produkciós költségek: 
 

Képfelvételi technika (Canon 5D + 50mm, 24‐70mm, 70‐300mm, tripod, steady)    30.000 /nap 
Operatőr                    45.000 /nap 
Világítástechnika                  25.000 /nap 
Hang (felvételtechnika + hangmérnök)              35.000 /nap 

                   1.080.000.‐ Ft 
 
 
Adathordozók (2db HDD)                  60.000.‐Ft 
Utazás, szállítás                  200.000.‐Ft 
Vágás                      400.000.‐Ft 
Képi utómunka                  200.000.‐Ft 
Videografika                    100.000.‐Ft 
Hang utómunka                  130.000.‐Ft 
Zenei jogok                    140.000.‐Ft 
Rendező                    250.000.‐Ft 
Producer                    150.000.‐Ft 
Kreatív producer                  100.000.‐Ft 

1.730.000.‐Ft 
 

                  Total: 3.000.000.‐Ft 



 

 

Információk az alkotókról 

 
Ruszkai Nóra rendező 
Független  alkotóként  2001  óta  készít  dokumentumfilmeket, melyek 
több hazai és nemzetközi filmfesztiválon is sikerrel szerepeltek. 2003‐
ban  szerzi meg második diplomáját a Miskolci Egyetem Kulturális és 
Vizuális Antropológia szak antropológiai  film szakirányán. 2005 óta a 
Jameson  Cinefest  Nemzetközi  filmfesztivál  dokumentumfilmes 
előzsűri  tagja.  2008‐ban  a Four  feet  ont  he  Ground című 
dokumentumfilmjével részt vesz az Ex Oriente Workshop‐on, majd az 
East European Pitching Forumon  is Jihlavaban. 2009‐ben az Idegenek 
a  kertemben – migrációs  dokumentumfilm  gyűjtemény  kuratóriumi 
tagja, majd  a  készülő módszertani  tankönyv munkatársa.  Dramaturgként  és  riporterként 
közreműködött  Nagy  István:  Sorsod  Borsod  (2010) című  dokumentum‐filmjében.  2011 
februárjában a Four  feet on  the ground c.  filmjével  részt vett az Ex Oriente Babies Editing 
and  Story Workshop‐on Prágában a  FAMU‐n. A holland  IKON TV‐nek  készített Kids  rights‐
Boglárka c. epizódja szerepel az IDFA 2011‐es versenyprogramjában. Legutóbbi filmje a Négy 
lábbal a földön 2011‐ben készült el, mely szerepelt a 43. Magyar Filmszemlén, valamint a Ha 
érteni  akarod  a  világot…  nemzetközi  filmfesztiválon  is.  Jelenleg  a  PPKE  BTK  közszolgálati 
médiaszerkesztő képzésében vesz részt. 
 
Nagy István operatőr‐vágó 
Szabadúszó  filmkészítő,  audiovizuális  szakember.  2001  óta  készít 
dokumentumfilmeket,  dolgozik  operatőrként,  vágóként,  foglalkozik 
kép  és  hang  utómunkával.  2003‐ban  szerzett  diplomát  a  Miskolci 
egyetem  Kulturális  és Vizuális Antropológia  tanszékén. A  Kunt  Ernő 
Képíró  Műhely  egyik  alapító  tagja.  2004  óta  dolgozik  a  Cinefest 
Nemzetközi  Filmfesztivál  csapatában  videó,  35mm  és  DCP 
feliratozóként,  vágó‐szerkesztőként.  2008  óta  több  európai 
dokumentumfilm workshopon és pitching fórumon vett részt. Jelenleg digitális utómunkát és 
tervezést oktat egy művészeti szakközépiskolában valamint folyamatos munkakapcsolatban 
áll  a Miskolci  Galériával  és  a Miskolci  Nemzeti  Színházzal.  2011‐től  a miskolci  Tudásgyár 
program  Filmgyár  Filmes  Műhelyének  egyik  munkatársa.  Rendezőként  több 
dokumentumfilmet  és  számos  fesztivál  versenyszereplést  jegyez  pl. Mikro  Techno  2003, 
Hiába  sulykolták  [2006]  Sorsod  Borsod  [2010]  41.  Filmszemle,  2010.  Sarajevo,  2010.  East 
Silver. 2010, Los Angeles 2012.  
 
Kunt Ernő Képíró Műhely 
A  2003‐ban  alakult  Kunt  Ernő  Képíró Műhely  Egyesület  alapvető 
célja  dokumentumfilmek  készítése  és  népszerűsítése,  társadalomtudományi  kutatások 
lebonyolítása, egyéb vizuális projektek kivitelezése. Filmek: (válogatás) ‐ Négy lábbal a földön 
(r: Ruszkai Nóra) [2012]  ‐ Sorsod Borsod (r: Nagy István) [2010]  ‐  Szolgálat (r. Pápai Gergő) 
[2008] ‐ Másként (r. Kovács Ágnes) [2008] 
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Workshop 3. A Te utad + Pitch it! 
 

Workshop 3. 2012. november 15. csütörtök 2012. november 16. péntek Pitch 2012. november 17. szombat 
9.00-9.30 Reggeli kávé Reggeli kávé 9.30-10.00 Érkezés, munka-tea 

9.30-11.00 Előadás – László Sára: Költségvetés, 
gyártási terv 

Előadás – Kosztolni Ildikó: Add el az 
ötleted! 10.00-11.30 Pitch – 1. szekció (3 projekt) 

11.00-11.15 Kávészünet Kávészünet 11.30-12.00 Kávészünet 

11.15-13.00 Plenáris pitch (projektek bemutatása 
7 percben + 3 perc trailer) 

Plenáris pitch (projektek bemutatása 7 
percben + 3 perc trailer) 12.00-13.00 Pitch – 2. szekció (3 projekt) 

13.00-14.00 Ebéd Ebéd 13.00-14.30 Fogadás - kötetlen konzultációk 

14.00-15.30 Plenáris pitch (projektek bemutatása 
7 percben + 3 perc trailer) 

Plenáris pitch (projektek bemutatása 7 
percben + 3 perc trailer) 

15.30-15.45 Kávészünet Kávészünet 

15.45-18.00 

18.00-19.00 

Egyéni konzultációk 
 

Egyéni konzultációk 
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