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4024 DEBRECEN, CSAPÓ UTCA 43.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 10:30-17:30 óráig.

Tel.: +36 30 214 1006
WWW.ARANYVIRAGEKSZER.HU

nálunk megtalálja a tökéletes ékszert!
MINŐSÉGI, EGYEDI, KÜLÖNLEGES  

ARANY és EZÜST ÉKSZEREK  
az Aranyvirág ékszerszalonban.

AKCIÓINK:
ARANY 
és DRÁGAKÖVES 
ékszerek

EZÜST 
ékszerek

20%
30%

kedvezménnyel.

kedvezménnyel.TÖRTARANY-FELVÁSÁRLÁS  
KIEMELKEDŐ MAGAS NAPI ÁRON 

CSAK NÁLUNK!

Látogasson el személyesen  
vagy webáruházunkon keresztül is rendelhet.

kedvezménnyel.

Felújított emlékmű
Harminc évvel ezelőtt, a II. világháború befejezésének 
45. évfordulójához kapcsolódva avatták fel Hajdúszo-
boszlón a nagy világégés hajdúszoboszlói áldozatának 
emlékművét, mely közadakozásból készülhetett el. 

A három oszlop állaga azóta erősen megromlott; hosszú ideig elke-
rítették. Az idén az új városi önkormányzat azonban felújíttatta, így 
az oszlopok renoválva és stabilabban állítva kerültek vissza eddigi 
helyükre a főtéren. Az újraavatást a helyi civil egyesület, a város- 
szépítők tradicionális megemlékezésének keretében tartották meg 
a halottak napjának estéjén.
Sokáig nem lehetett emlékezni, csak a temetőkben a háború halottja-
ira. A szoboszlóiak elsőként gyűjtötték össze – civil kezdeményezés-
re – a pénzt egy főtéren felállítandó emlékhelyre. 1990. május 5-én 
avatták fel, – több száz ember jelenlétében – a három oszlop által 
jelképezett fájdalmat, megtörtséget. Az egyiken – a névgyűjtések 
alapján – a hadszíntéri hősök, a másikon a polgári áldozatok, a har-
madikon az elhurcolt zsidó lakosok nevei szerepelnek. 

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu
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A debreceni indulású Pinczés Dávid – öccse novellája alapján 
készült – Végtelenben kettő című rövidfilmje a közelmúltban 
több díjat is nyert a Los Angeles-i független szakmai fesztivá-
lon. Hatalmas öröm és elismerés, de talán nem akkora megle-
petés: ez a fiatalember a kezdetek kezdete óta nagyon komo-
lyan veszi a filmezést, és valamennyi életszakaszában, bármerre 
is vitte az útja, valahogy csak „odafúrta” magát a mozi közelé-
be. Nézte, írt róla, készítette – kitartott. Mindaddig, hogy egy-
szerre csak azon kapta magát, élő legendákkal forgat. Bár a mű 
az elmúlásról szól, sokkal többről is annál. Pinczés Dávidnak 
nagy igent mondott az élet. Megdolgozott érte.

CívisCafé: Amikor kerek 20 éve először interjúztunk, akkor is mozgóképen dolgoztál. 
Emlékszel, mi volt az?

Pinczés Dávid: Hogyne emlékeznék! Egy filmanimációkkal és -trükkökkel 
foglalkozó, kisfilmes honlapot szerkesztettem. Természetesen otthon, Debre-
cenben mind a mai napig őrzöm a cikket.

CívisCafé: Ehhez képest 2020-ban Los Angelesig jutottál, de ne siessünk: mi minden 
történt közben?

Pinczés Dávid: Tizennyolc évesen, a hazai filmkészítés nehézkes viszonyait 
látva, a kiszámíthatatlan egzisztencia rémképétől tartva egész egyszerűen nem 
volt bátorságom a filmművészetit megpróbálni, így a kreativitás iránti igé-
nyemet a debreceni közgáz marketing szakirányába mentettem át. Egyetemi 
éveim alatt igyekeztem közel maradni a tűzhöz: filmkritikákat írtam a Haj-
dú-bihari Napló hasábjaira, az Index.hu akkor még létező házimozi-mellékle-
tének voltam az online főszerkesztője, illetve alkalmam nyílt valódi forgatáson 
is segédkezni. Diploma után a tanult szakmámnak megfelelően helyezkedtem 
el, de mellette elvégeztem pár kisebb filmes kurzust, megtanultam – többek 
között – vágni. Mostanra jutottam el oda, hogy nagyobb falatot vállaljak, így 
tavaly, miután budapesti lakhelyemtől nem volt rest mindössze pár utcányi-
ra költözni a Werk Akadémia, jelentkeztem a filmes képzésükre – eleget téve 
a sors egyértelmű, ízlésesen pimasz hívásának. A Végtelenben kettő az úgyne-
vezett első, alapozó évem vizsgafilmje.

CívisCafé: Az öcséddel közösen vittétek sikerre a Végtelenben kettőt.  
Milyen testvérek vagytok? 

Pinczés Dávid: Mátéval gyerekkorunkban egymást a végtelenségig egre-
círoztattuk; ma már a másikkal szemben végtelenül önzetlen kettőst alkotunk. 
Kivéve kaja: a pizzámból továbbra sem kap.

CívisCafé: A Coen-fivérek is így kezdhették…?
Pinczés Dávid: Amennyiben egyikük a határidők szorításában iskolai vizs-
gafeladatához segítségül hívta elvont agymenésekben jeleskedő testvérét, úgy 
feltétlenül. De vélhetőleg náluk nem erről volt szó.

CívisCafé: Rövidfilmetek több díjat is nyert a független filmfesztiválon, azaz valamennyi 
rétege megérintette a zsűrit. Őszintén: előrejelezhető volt a siker?

Debrecentől 
Los Angelesig: 
Pinczés Dávid 

és a sors  
pimasz hívása
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Pinczés Dávid: Nem hiszem; komolyabb 
tapasztalatok híján legalábbis nem mertem 
foglalkozni a gondolattal. A két színészóri-
ás, Cserhalmi György és Dunai Tamás 
– egyébként először együtt játszó – párosa 
önmagában stabil alaphangot ad művészi 
színvonal tekintetében, mi pedig filmes hall-
gatókként igyekeztünk – ezt kellő becsben 
tartva –, a lehető legfelkészültebb módon 
hozzátenni a magunkét. Számunkra ön-
magában siker, hogy elkészülhetett a film, 
hiszen megfizethetetlenül értékes tapaszta-
latokkal gazdagodtunk. Ha ezt egy-egy el-
fogulatlan külföldi zsűri is jutalmazza, már 
csak hab a tortán.

CívisCafé: 28 ország képviseltette magát  
a seregszemlén. Milyennek láttad a mezőnyt?

Pinczés Dávid: Technikailag borzasztóan 
erős színvonalat képviselnek a világ legkü-
lönbözőbb tájairól érkező független rö-
vidfilm-produkciók, a kivitelezés minősége 
helyett így általánosságban mi, magyarok 
sokkal inkább a művészeti oldalon, a téma 
mélyebb, érzékenyebb kidolgozásával rúg-
hatunk labdába.

CívisCafé: Érzékeny témát csak zseniális 
színész tud visszaadni. Hogy sikerült megnyerni 
Cserhalmi Györgyöt és Dunai Tamást?

Pinczés Dávid: Nem ritka, hogy profi szí-
nészek vizsgamunkákban szerepelnek, en-
nek ellenére mi lepődtünk meg a legjobban, 
amikor mindketten tetszésüket fejezték ki 
a forgatókönyv iránt. Sőt, kifejezetten lel-
kes hozzáállásuk, s a forgatáson tanúsított, 
rendíthetetlen szakmai alázatuk mindnyá-
junkat elkápráztatott. Nem túlzás: talán 
életreszóló inspirációval látott el bennünket 
a velük való közös munka.

CívisCafé: Kínos, hogy mennyire nincs a mi 
kultúránknak egészséges viszonyulása az 
elmúláshoz, a szellem és a test enyészetéhez. 
Miben higgyünk, miben hihetünk? Hátha nem 
csak a hideg föld van a minden végén.

Pinczés Dávid: Örülök, hogy ezt kiemeled. 
Be kell vallanom, ez engem is zavar, hovato-
vább magam is kihívásokkal küzdök e téren. 
Talán emiatt is választottam a történetet. 
Valahogy egyébként mintha a távol-keleti 

népek felfogása ebben – a te szavaddal élve – 
egészségesebb lenne a miénknél. És ha már 
keleti kultúra, a filmzenénk nem teljesen vé-
letlenül „japános”.

CívisCafé: A film alapötletéül szolgáló novellát 
a testvéred jegyzi. Mennyiben ügyeltél 
az adaptációnál a „szöveghűségre”?

Pinczés Dávid: A szöveg magján nem 
változtattam, az remekül működik, viszont 
a statikus sztorit – a filmnyelvi kívánal-
maknak – megfelelően akciókkal kellett 
gazdagítanunk. Több jelenetre bontottam 
továbbá a történetet, és a kiszemelt helyszín 
egyik jellegzetes szobrától megrészegülve, 
erőteljes sakkallegóriát is végigvonulta-
tunk a filmen.

CívisCafé: Gyengébb matekosok kedvéért: 
a végtelenben kettő az mennyi?

Pinczés Dávid: Ahogy Cserhalmi karakte-
re mondja: „kurvasok”. De ezt ne írd le. Az is 
végtelen; ez a lényeg.

CívisCafé: Hogy két 70 felettit miért, az rendben, 
de két ereje teljében lévő fiatalembert miért érdekli 
a halál?

Pinczés Dávid: Hadd tágítsam a fogalmat: 
engem a sztoriban az elengedés érdekelt. 
Hogyan tudod továbbvinni az életedet, le-
het-e egyáltalán, ha valami számodra funda- 
mentálisat (személyt, lakhelyet, tárgyat, 
akármit) elveszítesz? Máté eredeti novellá-
jában az abszurditás szerepe erősebb; ő azt 
a vonalat élvezi. Mindig is kelekótya volt, 
ugyanakkor szuperkomoly. Ikrek.

CívisCafé: A szinte aggasztó mondanivaló 
feszültségét remekül ellenpontozza  
a képek nyugalma. Hol forgattatok?

Pinczés Dávid: A munkahelyem Buda-
pest III. kerületében, a Graphisoft Park-
ban található, és mivel a helyszín nem csak 
kiváló infrastruktúrával bír, sőt, hétvégén 
viszonylag üres, így a nyugalmat árasz-
tó, ugyanakkor némi szabálytalansággal 
is kacérkodó közeg az orrom előtt he-
vert minden szempontból kiváló lokációs 
megoldásként.

CívisCafé: Édesapátok kiváló rendező, a debreceni 
színház korábbi direktora. Adott instrukciókat 
a rövidfilmhez?

Pinczés Dávid: Természetesen kikértem 
a véleményét. Az előkészítés során, a tervezés 
fázisában számos ötletnél elbizonytalanod-
tam; ilyenkor mindig hozzá fordultam. Ala-
pos felkészítést kértem továbbá színészvezetés 
terén is, hiszen két kiemelkedő kvalitású mű-
vész előtt kellett kezdőként helytállnom, még-
hozzá 13 órás forgatási napot végigvezényelve. 
Utómunkában már magabiztosabb vagyok; 
ott inkább tesztközönségként használtam 
a családot. Senki nem menekülhetett...

CívisCafé: A családi kötődésen túl egyéb 
debreceni vonatkozásai is vannak a filmnek.

Pinczés Dávid: Cserhalmi György tud-
valevőleg szívesen gondol a Debrecenben 
töltött időszakra. A 70-es években, ha jól 
tudom, a Csokonai Színházban volt egy 
létráról lógva mondott Hamlet-monológja, 
amit mi egy fejjel lefelé fordított kamerabe-
állítással próbáltunk megidézni a filmben. 
A jelmeztervező, Stefán Izabella a közgázon 
volt évfolyamtársam, a kiváló zenét szerző 
Matkó Tamással pedig még a Dózsában jár-
tam egy osztályba.

CívisCafé: Sejthető, a stáblista után sincs vége 
a filmnek. Milyen visszhangja van itthon 
és külföldön?

Pinczés Dávid: Mindössze egy bő hónap 
telt el a Toldi mozis bemutató óta, de az 
első, havi rendszerességgel szemléző kisebb 
nemzetközi fesztiválok eredményei máris 
befutottak. Eddig öt különböző (többnyire 
amerikai, de van köztük cannes-i) rendez-
vény jutalmazta a filmet, összesen nyolc díj-
jal vagy külön elismeréssel. Természetesen 
a nagyobb, patinásabb seregszemlék diák-
kategóriáiban is szeretnénk megmérettetni, 
már a hivatalos programba való puszta be-
válogatás is hatalmas eredmény lenne. A ha-
zai közönségtől nagyon sok kedves és biztató 
szót kaptunk – számomra a legérdekesebb, 
hogy a filmből mindenki más-más elemre 
csatlakozik rá. Ez az univerzális téma legki-
válóbb visszajelzése.

bereczki-csák helga

NÉZZE MEG A FILMET A YOUTUBE-ON:  
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TDKWVJBYF44

https://www.youtube.com/watch?v=TdkwvjByf44
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Jegecske
Hozzávalók: 75 dkg finomliszt, 30 dkg porcukor,  
45 dkg margarin, 15 dkg darált dió, 3 evőkanál 
méz, 1½ teáskanál őrölt fahéj, 1½ citrom reszelt 
héja és leve, 1½ tk. szódabikarbóna.

Az összes hozzávalót egy tálba rakom, és 
meggyúrom tésztának. Eléggé lágy tész-
tát kapunk. Én elosztottam négyfelé, bele- 
raktam zacskókba, és kb. 2-3 órára hűtőbe 
tettem összeérni. Majd zacskónként elővet-
tem a hűtőből, és alaposan lisztezett desz-
kán 6 milliméteresre sodortam el, majd 5,5 
centiméteres pogácsaszaggatóval kiszúr-
tam. Sütőpapírral bélelt tepsire tettem, egy 

lapos késsel alányúlva úgy, hogy hagytam 
a korongok közt helyet, mert egy kicsit el-
terülnek, s így nem sülnek össze. 160 fokra 
előmelegített sütőbe tettem, és kb. 7-8 per-
cig sütöttem. Nem szabad túlsütni: hasonló, 
mint a mézeskalács. Lehúztam sütőpapírral 
együtt a tepsiről, s úgy hagytam kihűlni. Hi-
degen kemény lesz a tészta. Míg a hűtőben 
pihent a tészta, elkészítettem a krémet, ami-
vel töltöttem.

A krém hozzávalói: 5 deci tej, 5 dkg finomliszt,  
5 dkg porcukor, 3 tojás sárgája.

Ezekből a hozzávalókból pépet főztem, majd 
hagytam kihűlni.

15 deka vaj vagy margarin, 15 deka porcu-
kor, 3 vaníliás cukor – ezt jól kihabosítottam, 
majd hozzákevertem a hideg pépet. Ebből 
az adagból 150 darab korong lett, kettesével 
megtöltöttem a krémmel. Nem kell nagyon 
vékonyan kenni, mert a krém épp elég lett 
a 75 darab kész sütire. Hűtőbe tettem meg-
dermedni, másnap pedig belemártottam 
olvasztott csokoládéba. Díszítés ízlés szerint. 
Egy nap alatt úgy megpuhul a süti, hogy 
szinte omlik a szánkban; fantasztikus finom.

Jó étvágyat kíván: 
Császár Eta

Lángos, Eta módra
Ki mondta, hogy lángost csak nyáron és strandon lehet 
enni? Jól esik az 

“
-emberes” hónapban is, ha finoman 

van elkészítve, és van otthon fokhagyma, tejföl és sajt.

Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 50 gr friss élesztő, 1 ek. cukor, 7-8 deci tej,  
2 kk. só, 6-7 deci étolaj vagy zsír a lángosok sütéséhez (a tésztába nem 
dagasztok olajat!)

Elkészítése: Az élesztőt felfuttatom a tejben, majd a hozzávalók-
ból bedagasztom a tésztát. Közepes keménységű legyen a tészta ál-
laga (gyengébb, mint a kalácstészta). Gyorskelesztő tálban szoktam 

dagasztani, de lehet másik edényben is. Mikor a tésztám megkelt, 
kiborítom lisztezett deszkára, és összemetélem darabokra, majd 
megformázom kis bucikra. Hagyom kelni további kb. 15 percig, 
majd kezdem sütni. Szétnyújtom a tésztát, és belerakom a forró olaj-
ba. Mindkét felét megsütöm. Ebből az adagból 10-11 darab, tányér 
nagyságú lángos lesz.
Fokhagymával, sajttal, tejföllel tálalom.
 Jó étvágyat kíván:  
 Császár Eta
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#gsv #alegjobbtüzép
#csakegyfotó #imádom

#nyeremény já
ték #2020

#tőlünképül t #burkolat#azénfürdőszobám
#trendi #újburkolat #gulyástüzép

#nyerniszeretnék

GSV Vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!

fürdőszobáját!

Vásárolja meg a Gulyás Tüzépen 
fürdőszobája burkolatát! 

Küldjön egy fényképet az elkészült fürdőszobájáról, 
a nyeremenyjatek@gsv.hu címre. 

A legszebbet 100.000 Ft értékű 

Keressük

fürdőszobáját!

Keressük
2020 legszebb

NYEREMÉNYJÁTÉK!

További részletekért látogasson el a www.gsv.hu/nyeremenyjatek oldalra!

GSV Vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!
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MERT A SZÉPET
MINDENKI SZERETI

VILLEROY & B O CH A SZTALI KULT ÚR A MÁR KAÜZLET
Debrecen, Széchenyi u. 32.  • Telefon/fax: +36 52 413-400 • Mobil: +36 20 260 3679 • E-mail: info@villeroydebrecen.hu

www.villeroydebrecen.hu • Facebook: Villeroy and Boch Debrecen
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„Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.

Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.”

 Fésűs Éva

A karácsonyi ünnepkör – adventtől vízke-
resztig tartó – eseményei számos természeti 
jelenséghez, történelmi pillanathoz, mitoló-
giai jelenethez kapcsolhatók. A faállítás tör-
ténete egészen a 16. századig vezethető visz-
sza. Magyarországon a karácsonyfa állítása 
a mai szokásrendben a múlt század elejére, 
német hatásra alakult ki.

Nekem az év egyik leginkább lecsendese-
dett pillanata a faállítás és díszítés. Az utóbbi 
években többnyire jóval az ünnep előtt fel-
öltöztetem a fát, hiszen ha beindul az ünne-
pi sürgés-forgás, már nem tudok elég időt 
szentelni e számomra fontos mozzanatnak. 
Évtizedek alatt gondosan válogatott díszek 
darabjait egyenként kicsomagolva, elhelyez-
ve van időm az életemben megélt karácso-
nyokra emlékezni, számot vetni az elmúlt év 
eseményeivel.

„Amikor az embernek igazi karácsonyfa áll az 
otthonában, alatta az ajándékokkal, semmi 
se tűnik túl szomorúnak vagy túl keménynek. 
Valahogy azt sugallja, hogy a világban mindig 
marad fény és remény. Szerencsés, akinek van 
valakije, akivel megoszthatja ezt az élményt.”
 Nora Roberts

Az eljövetel időszaka izgalommal fű-
tött, tevékeny várakozással telik, melynek 
csúcspontja a karácsony. Mindenki a maga 
módján kiveszi a részét a tennivalókból, 
ajándékot vásárol vagy készít, előkészíti a fát, 
„boldogságot főz” a konyhában.
Sokan, gyerekkorukra emlékezve, tradicio-
nálisan ünneplik a karácsonyt egy romanti-
kusan díszített fa és klasszikus asztalteríték 
mellett, míg mások modern szellemben kö-
zelítik meg az ünnepeket – trendi dekoráci-
óval és terítékkel.

A VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZLET 
egyedi, különleges kínálattal készül a kará-
csonyi ünnepekre: mindenki megtalálhatja 
az egyéni stílusának megfelelő darabokat 
a dekorációhoz, terítéshez és ajándékozás-
hoz. A mesék fantáziavilágában érezhetjük 
magunkat a zenélő dobozok, porcelán élet-
képek, egyedi függődíszek, nosztalgikus 
hangulatú kínálók segítségével.

„Akinek nincs karácsony a szívében,
az nem találja meg egy fa alatt sem.”

Roy L. Smit

Az asztali terítékek varázslatossá és igazán 
meghitté varázsolják a szeretteinkkel töltött 
közös ebédet, vacsorát. A folyamatosan bő-
vülő kollekció különösen emeli az ünnep 
fényét, hangulatát. Elegancia és stílus, mely 
egyediséget hordoz, hiszen a szettek egy-
mással is variálhatók.

„Karácsonykor varázsütésre  
csodák hulláma járja be a világot.

Minden tisztább és szebb lesz ilyenkor.”
Norman Vincent Peale

Szolgáltatásaink:
•  egyénre szabott vásárlási lehetőség,  

készletek összeállítása;
•  rendelés katalógusból;
•  vásárlási utalványok;
•  törzsvásárlói kedvezmények;
•  nászajándéklista-vezetés;
•  céges és protokollcsomagok összeállítása;
•  márkára jellemző díszcsomagolás.

Kiemelt szolgáltatásunk a  
NÁSZAJÁNDÉKLISTA  
vezetése:
Üzletünkben az ifjú pár kivalasztja a szá-
mukra megfelelő termékeket, s az ajándéko-
zók ebből a listából választhatnak lehetősé-
geiknek megfelelően.
•  biztos a siker,  

hiszen valójában a fiatalok választottak;
•   a gondos listavezetésnek  

köszönhetően nem duplázódnak  
az ajándékok;

•  nincs hosszas utánajárás;
•  minden termék darabonként vásárolható;
•  mi is megajándékozzuk az ifjú párt.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
 A VILLEROY&BOCH MÁRKAÜZLET munkatársai
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A koronavírus mellett talán ez a másik téma, ami jelenleg legjobban 
foglalkoztatja az embereket. Minden olyan dolog, amiről nem tudunk 
eleget, attól tartunk. Többen kérdezték már, hogy nekem mi a véle-
ményem az 5G hálózatról, illetve igazak lehetnek-e a rémhírek ezzel 
kapcsolatosan. Régebbi egyetemi tanulmányaimat felfrissítve és a 
jelenlegi, a telekommunikációban szerzett tudásomat és tapasztala-
taimat összevetve, megpróbálok a lehető legegyszerűbben, valamint 
pártatlanul válaszolni erre a kérdésre.

Először tegyük tisztába, hogy mit jelent 
az 5G. Ez nem más, mint az úgynevezett 
5. generációs mobil-, azaz vezeték nélküli 
hálózat. Sokan emlékezhetnek még a ko-
rábbi 1-2G-s hálózatokra, azonban a leg-
ismertebb mégis a 3G (H+ jel a mobilon, 
vagy HSPA), illetve a 4G (LTE) lehet 
számunkra. Érdemes megemlíteni azt, 
hogy a HSPA+ ugyan még 3. generáci-
ós technológiának számít, azonban a 21 
Mbit/sec-os maximális elméleti sebes-
sége az előszobája volt a 4G-s adatáviteli 
sebességnek.
Miért van szükség az 5G hálózatra?
Az 5. generációs vezeték nélküli hálózat 
felkészít minket arra a digitalizált jövőre, 
ami ugyan sokak számára nem örvende-
tes, ellenben mely felé óhatatlanul hala-
dunk. Az alábbi videó remekül szemlél-
teti a különbséget a 4G-s, illetve az 5G-s 
hálózat között. Itt nem csupán arra kell 
gondolnunk, hogy egy eszköz egy fájlt 
milyen gyorsan tölt le. Érdemes figyelni 
arra is, hogy az egyre nagyobb méretű 
és felbontású mozgóképanyag-tartalmak 
(4K-8K) miatt erre egyre nagyobb szük-
ség lesz. Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy már nem csupán egyetlen eszközzel 
csatlakozunk jelenleg sem az igénybe vett 
hálózatokhoz.
A legjobb minőséget biztosítva, az 5G 
szolgáltathatja a közeljövőben az összes 
eszköz zavartalan működését, tartalom-
fogyasztását.
Régebben is rengeteg aggodalom és fe-
szültség volt egy-egy aktuális techno-
lógiai újítás esetében, például a GSM 
hálózatok kiépítésekor is. Véleményem 
szerint trend lett az 5G ellen kampányol-
ni, rengeteg cikk is napvilágot látott ezzel 

kapcsolatosan, miszerint majd „megsüti 
az agyunkat” az új vezetéknélküli há-
lózat. Népszerű hír az is, miszerint 300 
madár is elhullott az új hálózat tesztelése 
közben. Azonban ha egy kicsit a dolgok 
mögé nézünk, és utánajárunk, világossá 
válik számunkra, hogy a valóság kicsit 
más képet mutat.
Amikor a sugárzás szót halljuk, óhatat-
lanul is eszünkbe juthat a radioaktivitás 
és az ezzel járó veszélyek. Érdemes kicsit 
jobban is megvizsgálni ezt a témát, hi-
szen nem keverendő a két dolog. Jelen-
leg is sok olyan eszköz van, ami kibocsát 
elektromágneses sugarakat, mégsincs 
az egészségünkre kártékony hatással. 
Az elektromágneses sugárzás esetében 
amennyiben az értéke eléri az 1 milló 
GHz-es frekvenciát, akkor beszélhetünk 
káros, úgynevezett ionizáló sugárzásról, 
ami egészségkárosító hatással bír és akár 
rákos megbetegedést is okozhat. Alacsony 
frekvencia esetében van egy tartomány, 
ami veszélyes. Ez pedig a 2.45 GHz-es, 
viszont legtöbbünk otthonában van olyan 
eszköz, ami ezt a frekvenciát használja. 
Ilyen a mikrohullámú sütő, melynek spe-
ciális ajtaja véd minket a sugárzástól, így 
biztonságos az eszköz használata.
Az 5G esetében az emléleti maximum, 
melyben sugározhat, az a 300 GHz-es 
tartomány, de a tesztek jelenleg (Ma-
gyarországon is) 3,6 GHz-es tartomány-
ban folynak.
Ráadásul a távlati tervekben is csupán 
a 26 GHz-es frekvenciasáv van lefoglalva 
a hálózat üzemeltetésére, így ezt figye-
lembe véve az aggodalom véleményem 
szerint alaptalan. Pusztán érdekességből 
érdemes megemlíteni azt, hogy jelenleg 
a háztartásokban lévő legtöbb wifi-rou-
ter, ami használatban van, a 2,5 GHz-es 
és 5 GHz-es sávokat használja. Szüntele-
nül folynak a fejlesztések, valamint ezzel 
együtt a szigorú biztonsági és egészségügyi 
ellenőrzések.
A világunk fejlődik és változik, akár tet-
szik nekünk, akár nem. Ugyan sok kérdést 
és aggodalmat felvethet bennünk az 5G, 
azonban szerintem érdemesebb azon el-
gondolkoznunk, hogy jelenleg mennyivel 
több és károsabb dologgal veszélyeztetjük 
az egészségünket, amit önként használunk 
vagy fogyasztunk el a mindennapokban…

svidró márk
a témáról bővebben:
HTTPS://THEMOBILTREND.COM/

5G: jogos 
vagy  

generált  
félelem?

Szakember mondja el, álhír-e, 
hogy megsül az agyunk.
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Átadták az Inter Traction Electrics Kft. 5 ezer négyzetméteres 
karosszériaüzemét november 3-án a cég anyavállalata, az ITK 
Holding Zrt. debreceni telephelyén, a Határ úti ipari parkban. 
A korszerű csarnokkal – mely alapkövét tavaly ősszel tették le 
– újabb munkavállalókat alkalmazhat a 2020-ban 350 új autó-
busz gyártását teljesítő társaság.

Kossa György elnök-vezérigazgató 
az ünnepélyes átadón kiemelte, az 
eddig kizárólag saját erőből fejlesztő 
ITK Holding határozottan halad az 
értékteremtésre, az emberközpon-
túságra, az innovációra és a fenn-
tarthatóságra épülő stratégiai céljai 
megvalósításában. Ennek újabb mér-
földköve a mostani üzemátadó.
Mint Kossa György szavaiból kide-
rült, a közép-kelet-európai mobilitási 
babérokra törő ITK a járműgyártás- 
és fejlesztés terén immár jelentős erő-
forrásokat alakított ki, és a Mercedes 
Reform termékcsaláddal járulnak 
hozzá a kormányzati buszstratégia 
sikerességéhez.
Kitért rá, hogy az elmúlt évek-

ben Debrecenben kialakított ok-
tatási kapcsolataik eredményeként  
179 fő – a buszgyártáshoz kapcsolódó 
– szakképzésében vesznek részt, míg 
egyetemi szinten 15 fő mérnöki kép-
zésében vállalnak szerepet.

Újabb  
nagy lökés  

a debreceni  
buszgyártásnak

Felépült az ITK Holding 
karosszériaüzeme; 

új lehetőségek nyílnak meg.

A MOL-csoport többségi tulajdonában lévő cég jelenleg több mint 750 minő-
sített beszállítóval rendelkezik (52 külföldi, 531 hazai kkv, 181 hazai közép- 
és nagyvállalat). Az ITK 240 ezer négyzetméternyi épített infrastruktúrával 
rendelkezik, járműveik eddig több mint 120 millió kilométert tettek meg.

Tisztességes megélhetés, karrierlehetőség
Az új üzem azt szimbolizálja, hogy az egykor nagy jelentőséggel bíró busz-
gyártás Debrecenben éled újjá. Abban a városban, amelyik azt a célt tűzte 
maga elé, hogy a jövő Európájának egyik legmeghatározóbb járműipari köz-
pontja lesz – hangsúlyozta PAPP LÁSZLÓ.
Debrecen polgármestere azzal folytatta, hogy a város elmúlt öt éve alapvető-
en a befektetők megnyeréséről, idevonzásáról szólt, a következő öt év fela-
data pedig a befektetői döntések valóra váltása (mint az ITK esetében), azon 
keresztül ezrek tisztességes megélhetésének, karrierlehetőségének biztosí-
tása. Emlékeztetett: az ITK a déli ipari parkban is rendelkezik egy 20 hektá-
ros területtel, amely a későbbiekben a buszgyártás helyszínévé válik. Kitért 
a kormánynak a pandémia-időszakban bevezetett gazdasági stabilizációs 
programjának dicséretére, mely által „sikerült a magyar vállalatok jelentős 
részét fejlesztésre ösztönözni (mint az ITK-t). Hozzátette, mára a debreceni 
az egyik legversenyképesebb régió.
RATATICS PÉTER, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója azt mond-
ta, hisznek abban, hogy a mobilitás jövőjét olyan új vízióval kell elképzelni, 
amelyben a környezetkímélő, az önvezető, a megosztáson alapuló és a gép-
járművek egymással, valamint a felhasználóval való folyamatos összekap-
csolódását lehetővé tevő technológiák fogják fémjelezni. – Az ilyen álmok 
akkor jók, ha teszünk is érte, márpedig a Mol a megvalósítás érdekében 
lépett partnerségre az ITK-val. Ugyanakkor támaszkodunk Debrecen nyitott-
ságára az oktatás és a városfejlesztés terén, továbbá arra, hogy az állam 
a fogyasztók kényelmi igényeire megfelelő fejlesztésekkel reagál a szolgál-
tatásokban – közölte, hozzáfűzve, a mostani csarnokátadás komoly lépés 
a sorozatgyártás irányába, és újabbak fogják követni.

MOSÓCZI LÁSZLÓ közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár arról beszélt, hogy tízéves időtávon 
a közösségi közlekedésben 7700 autóbuszra 
lesz szükség (ebből helyi járatként 2300 fut-
na). A kormányzati buszstratégia általános célja 
a járművek mai átlagos 17 éves életkorát 10 
évesre csökkenteni. Ezért 2028-ig 7 ezer új, kor-
szerű autóbusz váltaná fel a régieket. A 25 ezer 
lakosnál népesebb településeken 2022-től csak 
elektromos buszokat lehet majd forgalomba he-
lyezni. Megjegyezte, az Inter Traction Electrics új 
üzemében a védelmi és a rendvédelmi szektor-
nak is gyárthatnak majd buszokat.
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DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007
WWW.LAGUNALUX.HU

mofém  
csaptelepek 

15%  
kedvezménnyel.

Kopott beltéri 
ajtók felújítása
bontás nélkül!

Új vétel helyett 
ötletes 
felújítás!

RÉGIBŐL ÚJAT  
BONTÁS NÉLKÜL!

RÉGIBŐL
» bontás törmelék nélkül
» soha többé ajtófestés
»  a legtöbb ajtóra és tokra 

alkalmas
»  több mint 1000  

lehetséges modell

ÚJAT
» reggel visszük – este hozzuk
» időjárásálló, szép új felület
»  növelje biztonságát
»  tartós és rugalmas  

megoldások

+36 20 946 2169
KELA-BAU KFT., PORTAS-SZAKÜZEM
Debrecen, Kard utca 57.
www.kelaajto-debrecen.hu • www.portas.co.hu

előtte utána

A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK.

AKCIÓ! AKCIÓ! 
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÁS, BEÉPÍTÉS.

AKCIÓ! 
20% 50% kedvezmény a 

TERMÉK 
árából, 

kedvezmény a 
BEÉPÍTÉS
árából 

4002 DEBRECEN, BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. NYUGATI IPAR PARK (VOLT HÁZGYÁR) 
 TELEFON: +36 30 624 6108, +36 70 604 559, +36 52 477 449 • BLAUFENSTER.HU

P A R F Ü M Ö K
TELJES VÁLASZTÉKA KAPHATÓ 

SZALONJAINKBAN KÉSZLETRŐL! 

15ML: 1900. -
5OML: 4400.-

1OOML: 7700.-
SOLISUN SZALONOK

• KÁLVIN TÉR 7.
• EGYETEM SGT. 50.

• Angyalföld tér 11.
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Védd a magyar munkahelyeket!
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a hazait!
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Debreceni 21-es:  

Berta Ákos  
az „orosz 

 világról” és az 
élvezetekről 

A DEAC csapatkapitánya  
villamosmérnök lesz.  

Vagy edző.

Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhe-
tetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk 
választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet. Ezúttal Berta 
Ákostól, a DEAC jégkorongcsapatának kapitányától, aki nem 
tősgyökeres debreceni, mégis cívisvárosiként tekintünk rá. 

1. Aki már hosszú évek óta egy debreceni élcsapat kapitánya, annak kijár 
 a debreceni cím!

Nagyon szépen köszönöm, ez igazán nagy megtiszteltetés. Igyekszem majd jó 
játékkal megfelelni ennek a címnek. Egyébként most már annyi mindent ide-
köt, leginkább a kislányom, hogy kezdem én is debreceninek érezni magam, 
pedig kevesebbet éltem itt, mint szülővárosomban, Budapesten, vagy mint 
ahol felnőttem, Dunaújvárosban.

2. Idézd fel, hogyan is lettél „alföldi gyerek”? 
Éppen a Fradiban hokiztam 2014-ben, amikor a nyári holtszezonban 

a villamosmérnöki civil szakmámra készülődtem egy vidéki munkahelyen. 
A klubok ugyanis nyárra általában nem kötöttek akkoriban szerződést a játé-
kosokkal, így olyankor többen munkát vállaltunk. Egy ilyen helyzetben meg-
keresett Korcsinszky Gyuri bácsi, a Debreceni Hokiklub alapítója, aki felvá-
zolta, hogy Debrecenben, az ország második legnagyobb városában megérett 
az idő ahhoz, hogy felnőtt proficsapat alakuljon, és ebben nekem is szerepet 
szánnak. Később az akkori elnök, Mocsári Attila felvázolta a konkrét terve-
ket, jelesül azt, hogy újoncként is a dobogóért küzdő csapat kialakítása a cél, 
így az akkori Fradiból többen – rajtam kívül még Dancsfalvi Norbert, Artyom 
Vaszjunyin, Tőkési Lajos  – Debrecenbe igazoltunk, de csatlakozott hozzánk 
a régi dunaújvárosi kedvencem, a szapporói hősök egyike, Ladányi Balázs is. 
Közülük már csak én vagyok Debrecenben, és lehet, hogy még nagyon sokáig 
itt maradok. Egyébként az első szezon rendkívül jól sikerült, rögtön a legjobb 
négy között végeztünk; azt hiszem, az megalapozta a debreceni felnőtt jégko-
rongot, kialakult a hoki debreceni közönsége, amely addig sem volt már ele-
nyésző létszámú.

3. Jártál egyáltalán Debrecenben előtte?
Emlékeim szerint 2004-ig csak egyszer, osztálykiránduláson, akkor azon-

ban Debrecenben rendezték az U18-as jégkorong-világbajnokság Divízió II-es 
csoportját, a magyar válogatott tagjaként pedig fergeteges élményekkel gaz-
dagodtam Debrecenben. Azt hittem, a kutya sem lesz kíváncsi ránk, 18 éves 
kölykökre, de minden meccsünkre megtelt a Főnix, vagy legalábbis az alsó ka-
réj, és nagyszerű hangulat uralkodott a csarnokban. Az Aranybika Szállóban 
laktunk, szabadidőnkben a gyönyörű főtéren sétálgattunk. A csapat minden 
tagjának nagyon tetszett Debrecen, mindenki megszerette a várost, és azóta 
sem feledtük el az élményt, amit itt ért bennünket.

4. A turistának más egy város, mint az ott élőknek. Milyen neked Debrecen most?
A méretét tekintve ideálisnak mondanám. Mielőtt ide költöztem, Buda-

pesten éltem huzamosabb ideig, de a gyerekkorom Dunaújvárosban telt. Deb-
recen valahol a kettő között van. Nincs akkora forgalom és nyüzsgés, mint Bu-
dapesten, mégis minden lehetőség adott, amiért Dunaújvárosból a fővárosba 
kell utazni.

5. A debrecenieket milyennek találtad az elején, és milyennek látod most,  
hat év után? Csak őszintén!

Én rögtön úgy éreztem magam Debrecenben, mint aki itthon van. Nem ta-
pasztalok semmit az állítólagos cívis nyakasságból, sok nagyszerű embert is-
mertem meg a városban az évek során; úgy érzem, sikerült beilleszkedni.

6.  Szakmázzunk! „Orosz világba” csöppentél a DHK-ban, de megéltél később  
kanadai dominanciát is, most pedig – immár a DEAC-nál – a cseh  

iskola dívik. Miben különbözik a három?
Kívülről nézve azt hiheti az ember, hogy a különböző nemzetiségű edzők kö-
zött markáns különbségek vannak, de belülről én ezt nem érzem. Szerintem 
nincs orosz, cseh, svéd, finn vagy kanadai taktika. Személyiségbeli sajátossá-
gok vannak, amik nyilván a hozott tudásból és a tapasztalatokból adódnak. 
Ezek meghatározzák az edzésmunkát, az öltözői hangulatot, de maga a taktika 
nem nemzetiségfüggő, csak az edzői felfogásban vannak különbségek. A Deb-
recenben megfordult külföldi edzőket már csak azért sem lehet összehasonlí-
tani, mert nem ugyanazzal a kerettel dolgoztak. Úgy érzem, nekem egyik sem 
okozott problémát; alkalmazkodtam az elvárásaikhoz. Kintről nézve az orosz 
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Jevgenyij Muhin volt talán a legszigorúbb, 
de nekem a szigorúsággal sem volt bajom 
soha, csak nyerjen a csapat minél többször. 
Reméljük, idén még sikeresebbek leszünk, 
és a végén felemelhetjük majd a bajnoksá-
gért járó kupát, de még hosszú út áll előt-
tünk, és annál több mérkőzés. 

7. Könnyen veszi az a szigorúságot, akit  
Kercsó Árpád nevelt…

Hozzá képest Jevgenyíj Muhin tényleg nem 
volt szigorú, de az eredményei őt igazolják, 
hiszen rengeteg jó játékos került ki a kezei 
közül. Az edzésmunkát ugyanúgy megkö-
vetelte, mint a tanulást. Sokan állítják, hogy 
a szigorúsága már-már túl sok volt néha, de 
lehet, hogy éppen ez kellett nekünk, mert 
másképp nem lennénk most élvonalbeli jég-
korongozók. Azt megértette velünk, hogy 
nem érte kell keményen edzeni, hanem sa-
ját magunkért, azaz ha ellazsálom az edzést, 
akkor nem az edzővel tolok ki, hanem saját 
magammal. Hozzáteszem, sokszor kitoltam 
magammal, későn nőtt be a fejem lágya.

8. A játékintelligenciád megfelelő a technikás 
hokihoz, a testalkatod ideális az agresszív 

játékhoz, az ütközésekhez. Te vagy az edzők 
álma?
Az biztosan nem voltam soha, de flexibilis 
játékos vagyok. Rengeteg edzőm volt, min-
den poszton játszottam már, csak a kapuban 
nem álltam még tétmérkőzésen. Úgy gon-
dolom, hogy aki minden posztot ismer, az 
talán sokkal jobban tudja „olvasni” a játékot, 
hiszen ha éppen csatár vagy, tudod, mit gon-
dol a védő, és fordítva. 

9. A legutóbbi, Újpest elleni találkozón láttunk 
először verekedni DEAC-mezben. Avasd be 

a jégkorongban nem szakértő olvasókat is, hogy  
a hoki lélektanához miért tartozik hozzá  
az ökölharc?
Azért az Újpest ellenit nem nevezném ve-
rekedésnek, csak egy kis harc volt a kapu 
előtt. Mindig is szerettem ütközni, ebből 
adódóan időnként elkerülhetetlen egy kis 
csetepaté. Régebben sokkal többet ütköz-
tem, kötekedtem, aztán rájöttem, hogy 
a gólszerzőket, a technikás játékot sokkal 
jobban megbecsülik egy csapatnál, így vál-
toztattam a stílusomon. A sok ütközésnek 
általában sok kiállítás a következménye, 
amivel a csapatot büntetném, tehát min-
dig érdemes mérlegelni, de ha úgy adódik 
a helyzet, akkor lekerül a kesztyű is, aztán 
lesz, ami lesz. Verekedés egyébként több ok 
miatt szokott kitörni, de a két leggyakoribb 
az, amikor ellened vagy egy csapattársad 
ellen alattomos szabálytalanságot követ-
nek el, és azt nem szabad szó nélkül hagy-
ni. A fociban is tetten érhető ez az indulat, 
amikor rácsúsznak valakinek a sípcsont-
jára páros lábbal, de ott a reváns kimerül 

hangoskodásban és mutogatásban, legfel-
jebb egy kis lökdösődésben. 

10. Elmúltál már harminc, azaz jóval kö-
zelebb a hokis pályafutás vége, mint 

az eleje. A civil élet kihívásaira készülsz már?
Villamosmérnök szakon hamarosan állam-
vizsgázom, amit már régóta halogatok, és 
jobb híján ráfogom a hokira. Amit ma meg-
tehetsz, ne halaszd holnapra! – na, ezt nem 
rólam találták ki, de fejlődök.

11. Villamosmérnökre van igény Debre-
cenben, de jó hokiedzőre még inkább! 

Utóbbiban ráadásul már gyakorlatod is van…
Majd a sors eldönti, mi lesz velem. Én el tu-
dom képzelni mind a kettőt, akár együtt is. 
De még sok minden mást is. Most nagyon 
szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Kicsit 
féltem, amikor elkezdtem a legkisebbekkel 
foglalkozni: azt hittem, a játékoskarrierem, 
a teljesítményem rovására megy, de kelle-
mesen csalódtam; nemhogy fáraszt a gyere-
keknek edzést tartani, hanem ellenkezőleg: 
feltöltődöm a társaságukban. Sokszor mo-
solyt csalnak az arcomra, de ha kell, akkor 
szigorú is tudok lenni. A lényeg, hogy élvez-
zék, amit csinálnak, és lehetőleg minél gyor-
sabban fejlődjenek. Ha ehhez valamilyen 
módon hozzá tudok járulni a tapasztala-
tommal, jelenlétemmel, akkor már megérte.

12. Lányos apaként milyen reményeket  
ébreszt benned az, hogy nemrég 

tétmérkőzésen is bemutatkozott 
a női hokicsapat Debrecenben?
Nagyon örömteli, hogy így fejlődik a jégko-
rong itt is, és bővül a létszám évről évre. Ez 
azt jelenti, valamit jól csinálnak a klubnál. 
Ami a lányomat illeti, én semmit nem eről-
tetek, azt már eldöntöttem. Tavaly már pró-
báltuk a korcsolyázást, de még nem nyerte 
el a tetszését; nézni jobban szereti. Liána 
most 5 éves, úszni jár, és ha majd kialakul 
a mozgáskoordinációja, akkor lehet akár 
jégkorongozó is. Máris szoros kapcsolata 
van a hokival, hiszen rendszeres meccsrejá-
ró, nagyon élvezi a hangulatot, minden deb-
receni játékost ismer, nagy DEAC-szurkoló. 
Támogatni fogom akkor is, ha jégkorongozó 
lesz, és akkor is, ha nem. 

13. Mi a legjobb Debrecenben?
Egyértelműen a kislányom megszü-

letése! Továbbá az, amit a beszélgetés elején 
már említettem, hogy egy abszolút élhető 
város. A fiatalos lendületnek, a pezsgésnek, 
a kapcsolatok építésének Budapest talán 
jobban megfelel, de én már lecsillapodtam, 
nekem már Debrecen a legjobb. Az emberek 
is nagyon kedvesek, de lehet, hogy az első-
sorban a jégkorongozó énemnek szól; min-
denesetre így is, úgy is jóleső érzés.

14.  Mi a legrosszabb Debrecenben?
Túl messze van a fővárostól és Du-

naújvárostól. Talán ez az egyetlen rossz  
számomra.

15. Van életed a hokin kívül is?
Szerencsés ember vagyok, mert 

a hobbim a jégkorong. A szabadidőmet leg-
inkább a kislányommal töltöm, amikor pe-
dig lehetőségem adódik rá, sokat olvasgatok, 
zenét hallgatok, filmeket, sorozatokat nézek, 
vagy csinálunk valamit a baráti társasággal. 
A lényeg, hogy jól érezzük magunkat, ami-
kor csak lehet.

16. Vegyük sorba: ajánlj három 
jó olvasnivalót!

Az öreg halász és a tenger, Monte Cristo gróf- 
ja és Zlatan Ibrahimovic életrajzi könyve, az 
Én vagyok a futball.

17. Tankcsapda vagy Modern Talking?
Nagyon szeretem a Tankcsapdát, és 

már akkor is szerettem, amikor még azt sem 
tudtam, hogy debreceniek. Egyébként min-
denevő vagyok, újabban például reagge-t is 
szívesen hallgatok.

18. Csülökpörkölt vagy cézársaláta?
Most már többnyire inkább cézár-

saláta, mert nekem sajnos nagyon oda kell 
figyelnem a táplálkozásra. Én ugyanis nem 
tartozom azok közé, akik bármennyit és 
bármit ehetnek, mert úgyis kockás a hasuk. 
Nagyon szeretem a húst, de sajnos nem ehe-
tek töméntelen mennyiségben, mert másnap 
kiakadna a mérleg vagy összetörne alattam.

19. Sör, bor vagy pálinka?
Egyértelműen sör! Bort csak ritkán 

fogyasztok, a többi italt nem tolerálja a szer-
vezetem, a legnagyobb bánatomra.

20. Keserédes dráma vagy romantikus  
vígjáték?

Egyik sem. Leginkább a thrillereket szere-
tem, de azért a vígjátékot sem vetem meg. 
Különösen az angol feketehumort szeretem. 
Azt mondják, nekem is szarkasztikus humo-
rom van baráti társaságban, amit nem min-
denki vesz jónéven, mindenesetre én maga-
mon is sokat nevetek.

21. Álmodni szabad! Melyik minden idők  
legjobb sora, amelyikben Berta Ákos 

 a center?
Az álomcsapatomban, ha én vagyok a center, 
akkor a kapus Patrick Roy, a két védő Nicklas 
Lidström és Ray Bourque, a másik két csatár 
pedig Jaromir Jagr és Brett Hull. Ha azokból is 
összerakhatok egy álomsort, akikkel a pályafu-
tásom során játszottam, akkor a kapus Hetényi 
Zoltán, az egyik hátvéd a lányom keresztapja, 
Hüffner Adrián, a másik védő Egressy Gábor, 
aki sajnos felnőttként más utat választott, mint 
a jégkorong, az egyik szélső a gyerekkori nagy 
kedvencem, Ladányi Balázs, a másik pedig 
a Jan Zlocha, aki Újpesten volt csapattársam, és 
akinek a játéka nagy hatással volt rám.
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Nyolcadikos vagy, és nem 
tudod, hol tanulj tovább? 
Bővítenéd tudásodat vagy 
szakmát váltanál, de nem 
tudod, merre indulj?
 Gyere hozzánk tanulni! 
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