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„Merjünk a saját lábunkra állni és merjük vállalni azt, amit csinálunk.” 

 

Gabival és Katával a Corvin köz közelében találkozom egy csendes helyen. Levest eszegetnek és a SAPP jövőjéről 

beszélgetnek éppen, amikor megérkezem. Gabi és Kata a magánéletben is jó barátok. A Lurdy házban zajló 

flashmobról érkeztek, aminek természetesen aktív résztvevői voltak.  

 

Sikerült fölpezsdítenetek a szombati nagybevásárlást?  

Gabi: Igen! Nagyon jól sikerült. Az utolsó utáni pillanatban derült ki, 

hogy mi kellünk. Eredetileg nem minket kértek föl, de látták a 

videónkat a Youtube-on (lásd SAPP - BDPST IN MOVE) és mellettünk 

döntöttek.  

Kata: A felkérés nem az áruház részéről, hanem a Womanity 

szervezettől érkezett. A rendezvényükhöz szerettek volna flashmobot. 

Ők kérték el az engedélyeket, ezért nekünk ezzel szerencsére nem 

kellett foglalkoznunk.  

Gabi: A Madách téri előadásunk esetében viszont igen.  Az engedély 

megszerzése nem mindig könnyű. Eredetileg a Bazilika előtt is szerettünk volna előadni, nem csak a Madách téren, 

de a választások miatt akkor erre nem nyílt lehetőség. Ilyen esetben mi hangsúlyozzuk, hogy előadásról van szó, a 

fölszerelést mi szolgáltatjuk, és ezért nem kérünk pénzt. 

Kata: Nem szeretnénk harcolni a hatóságokkal, a mi jelenlétünk nem arról szól, hogy föllépjünk ott, ahol erre nem 

nyílik lehetőség, hanem hogy az embereknek nyújtsunk élményt, az emberekre fókuszálunk. Ma még nem tartunk 

ott, hogy tárgyaljunk például a BKV-val metró kocsikat érintő előadásról, de reméljük, egyszer ennek is eljön az 

ideje. Minél több helyen és több alkalommal vagyunk jelen, annál többen tudnak rólunk. 

Mi a különbség a kültérre vitt előadás és a flashmob között?  

Gabi: A Madách téri előadás a mi saját projektünk volt, mi találtuk ki, mi akartuk. Volt egy komplett, kész előadás, 

amit adott térre kivittünk.  

Kata: Ez a mi profilunk, színház helyett más térben előadni egy komplett táncelőadást, spontán színpaddá formálva 

bármilyen teret, az embereket pedig spontán nézőkké.  

Gabi: A mai flashmob alkalmával is használtunk táncelemeket, de 

alapvetően improvizatív jellegű volt a megmozdulás. A 

feladatunk az emberekkel való kapcsolatteremtés volt. Amikor 

megszólalt a zene, az áruház különböző pontjain elkezdtünk 

mozogni, az emberek pedig egy idő után rájöttek, hogy egy 

szervezett dologba csöppentek. Külön-külön kezdtük, majd 

egymásba olvadtunk, a mozgólépcsőn fölmenve pedig fönt egy 

kötöttebb koreográfiát táncoltunk.  

Az emberek először megijednek. Ne közelíts, ezt látom rajtuk. 

Nem törtünk be az intim szférájukba, nem tapogattuk őket. Az 

első meglepetés után föloldódnak, volt, aki videót készített, 

voltak, akik az esemény után odajöttek hozzánk, érdeklődtek, beszélgettünk velük. Pozitív élmény volt.  

Kata: Ebből mi is sokat tanulunk, hiszen civil embereket szólítunk meg teljesen hétköznapi helyzetben. Hogy ezek 

az emberek nyitottak legyenek ilyen vagy olyan megmozdulásra, az sok mindenen múlik. Nekünk ki kell 

tapasztalnunk, meg kell tanulnunk, mik azok az eszközök, amiket alkalmazhatunk, melyek azok a pillanatok, amikor 

egy ember befogadó-készségét nyithatjuk.  

Gabi: Egy flashmob igen rövid ideig tart. Mi is annyira benne vagyunk, hogy nincs idő mindent fölfogni, mint ahogy 

az embereknek is idő kell. A Madách téren volt idő kitapasztalni: voltak, akik megálltak egy pillanatra, majd 

továbbmentek, volt, akinek öt perc után esett le, hogy itt valami történik.  

Szilágyi Kata (Fotó: Futár Ernő)  

Pálfi Gabriella  



Gabi: Volt egy érzelmesebb, líraibb rész a Madách téri előadásban, amelyben hárman táncoltak együtt, akkor 

éreztem, hogy megáll a levegő.  

Kata: A flashmob arra van kiélezve, hogy kizökkenjenek a járókelők. Az előadás ennél nagyobb felkészültséget 

igényel, sokkal erősebb jelenlétet.  

Miért kemény dió az, amit vállaltatok?  

Kata: Van egy olyan pszichológiai jelenség, hogy ha 

valamelyik ismerősöddel, például a fogászoddal találkozol 

egy, a megszokottól eltérő környezetben, akkor nem 

ismered őt föl, mert mindig ugyanabban a kontextusban 

látod. Tudod, hogy ismerős, de nem tudod, hogy honnan, 

mert kiesett a kontextusából. Az emberi agy így működik, 

bizonyos dolgokat a megszokott környezetükhöz társítunk, 

pl. egy előadást színházi térhez, ruhatárhoz, jegypénztárhoz. Ezért lepődik meg az utca embere, amikor belénk 

ütközik. És nem csak a járókelők nem tudják pontosan, hogy mi ez, hanem mi sem. Ez számunkra is egy egészen új 

talaj, aminek kitapasztalásához és megértéséhez idő kell. Amúgy a reklámszakmában több éve trend a direct 

communication – tv reklámok helyett a multicégek közvetlenül az utcán kampányolnak flashmobokkal, 

technológiával ill. kandikamerával, például külföldön a British Airways, T-Mobile, TCM, itthon a Dove, Rossmann, 

Vodafone. A pénzvilágot pedig mindig érdemes figyelni, ha az emberek megszólításáról van szó. A test 

mindenkinek üzen, elsősorban tudat alatt, tehát annak is, aki nincs feltétlenül tudatában annak, hogy hatással van 

rá egy mozdulat. Olyan ez, mint a jó zene. Értelmezhető önmagában is, vasárnap esti kimenős ruhák és 

jegypénztáros néni nélkül.  

Gabi: Az intimitás mélyebb külső tereken. Táncolok kőszínházban 

is, ott magasabban helyezkedem el a közönséghez képest, őket 

nem is látom, mert sötétben vannak. Arcokat nagyon ritkán veszek 

észre, nehezebb a kommunikáció. Az autómentes napon (Európai 

Mobilitási Hét és Autómentes Nap, 2014.09.16-22.) ott álltak 

előttem az emberek, a komfortzónámban, nekem pedig 

folyamatosan előre kellett néznem. Ezeket az új helyzeteket 

nekem is tanulnom kell.  

Külső tereken több és változatosabb visszajelzést kaptok. Milyen tapasztalat ezt fölvállalva kapcsolatba lépni 

emberekkel?  

Kata: Rizikóval jár. Mivel nincsenek automatikus szerepek, mint a „néző, te a fenekeden ülsz”, ezért előfordulhat 

olyan, hogy vízzel fröcskölnek. Ha valakinek nem esik le, hogy én, aki itt most állok, befogadhatok valamit, befogadó 

vagyok, akkor kockázatot vállalunk: elmehetnek az előadásról, megdobálhatnak, sírhat a kisgyerek, a diskurzus 

abszolút nyitott.  Nekem ez tetszik. 

Gabi: Az autómentes napon rengeteg ember volt, meleg volt, gyerekek futkároztak, de én nem észleltem, hogy 

vízipisztollyal fröcsköltek, annyira benne voltam az eseményekben. Átkerültem egy másik dimenzióba.   

Kata: Ez egy izgalmas terep. Azzal, hogy kivonulsz a színházból, átírod a szabályokat, nyitottabbá teszed magad, 

ugyanakkor bevállalod, hogy olyat is kapsz, amit nem szeretnél.  

Gabi: Ezt vállalod. A nézők egymás között is gyorsabban reagálnak a váratlan helyzetekre, rászólnak egymásra…  

Kata: Mindenki részt vesz abban, ami épp történik. Sosincs két ugyanolyan előadás. Ahogyan akkor ott süt a nap, 

ahány ember van, amilyen energiák összegyűlnek, ezek mind egyedivé teszik a pillanatot. Az egyezmény spontán 

jön létre az alkotó és befogadó között, észre sem veszi talán és részt vesz, mert már nézi.  

Élethelyzet hozta a jelenlegi működéseteket vagy mindig is igényetek volt a létezés egy más formájára? 

Gabi: Katával korábban is tudtunk egymásról, de volt egy élethelyzet. amelyben egymásra találtunk és elindult az 

együttműködés. Kata akkor mesélt arról, hogy szeretné kivinni az utcára az előadást.   

Kata: Engem mindig inspirált, hogy kilógjak a sorból és megváltoztassam azokat a dolgokat, amik okkal nem 

működnek jól.  

 

 

„Bizonyos dolgokat a megszokott 
környezetükhöz társítunk, pl. egy 
előadást színházi térhez, ruhatárhoz, 
jegypénztárhoz.” 

„A test mindenkinek üzen, 
elsősorban tudat alatt, tehát annak 
is, aki nincs feltétlenül tudatában 
annak, hogy hatással van rá egy 
mozdulat. Olyan ez, mint a jó zene.” 



Mondjatok olyan példát, ami a szerencsés egymásra találás előtt is jelezte, szeretnétek máshogyan működni.  

Gabi: Mindkettőnkre jellemző a fejjel a falnak hozzáállás, az új ajtók 

nyitogatása. Gyerekkoromban is ilyen voltam. Számtalan helyen 

dolgoztam, - színházban és nem színházban - és sokszor éreztem 

azt, hogy másképp gondolkodom. Sokáig elhitették velem, hogy az 

a rossz, amit én gondolok. Tele volt az életem, főleg az elmúlt egy 

évben, olyan döntéshelyzetekkel, amikor belül éreztem, hogy ez a 

jó, ez az az út, amit csinálni akarok, de sok negatív visszajelzést 

kaptam. Vannak azért tanárok, akik hittek és a mai napig hisznek 

bennem. Ekkor találkozott a két energia, Katáé és az enyém. 

Mindkettőnknek voltak világmegváltó ötletei, de legalábbis 

vérfrissítő ötletei. 

Nem egy hálás szerep, amit vállaltunk, de mai napig hálás vagyok 

azért, amit tanultam. A táncművészeti főiskolán végeztem, majd 

Sopronba kerültem. Nekem tervem volt az, hogy az iskola elvégzése 

után legyen fix helyem. A színház akkor induló tánctagozatának lettem tagja. Sok ötletem volt, hogyan hozhatnánk 

létre és alakíthatnánk a soproni táncéletet. Született egy önálló darabunk, aminek táncosa voltam. Egy évadot 

töltöttem ott. Ez sok elfoglaltsággal jár, és ha mellette megnyerek egy pályázatot, nincs időm, kapacitásom 

létrehozni, befejezni. A kőszínházi lét teljes embert kíván. 

Kata: Gabi merte követni a belső erőt, ami utat szeretne törni magának.  

Gabi: A döntés végül úgy született meg, hogy megnyertem az Ifjú Koreográfusok Fórumának díját, ami után 

Budapestre költöztem.  

Milyen nehézségekkel találtátok szembe magatokat?  

Kata: Jelenleg az a generáció dolgozik még az 

intézményekben, akik a korábbi rendszerek működéshez 

szoktak: megszoktuk, hogy a társulatvezető osztja ki a 

lapokat, megszoktuk, hogy táncosként elvégzem a rám 

szabott feladatot. Ezzel nincsen baj. De a mi generációnk új 

mintákat szül, és új formanyelvekkel kísérletezik. Lásd a 

2015. januárban a Trafóban az NEXTFESZT-et, pont erről 

szól! A két szék közé eső „Y generáció” fesztiválja ez, akik szétszóródva ugyan, de önállóan, saját lábon jelenleg 

építik a jövő új kódjait. Nézzétek meg a trailert! A videóban szereplő vállalkozók, startuposok, rendezők és 

művészek, Polgár Csaba, Kemény Lili, Pándi Balázs is erről beszélnek, de meg kell említenem Molnár Csabáékat 

(Dányi-Molnár-Vadas: Nyúzzatok Meg), Boross Martint és a Stereo Akt-et és a kortárs jazzista Songoró Fatimét 

(Ráhangolódás az Összehangolódásra, TEDxYouth, 2014). Igenis megfogjuk már egymás kezét, tudunk egymásról, 

hajlandóak vagyunk becsatlakozni ide-oda, külföldre megyünk, sokkal nyitottabbak vagyunk, nem fújunk egymásra. 

Föl kell ismerni az új viselkedési minták szükségességét!  

Miben újak ezek a viselkedési minták?  

Kata: Mi még csak tanuljuk, de fontos, hogy merjünk a saját lábunkra állni és merjük vállalni azt, amit csinálunk. 

Ennek nincsen kultúrája Magyarországon. Még! De lesz. És akkor elkezdhetjük csinálni. Az a szokásrendszer, hogy 

valaki a saját dolgában hisz és csinálja, nem alakult ki. Ki kell alakítani, fejleszteni ezeket a szokásokat. Ha nem tudsz 

jól balettozni, járj be heti tízszer balettra, egy hónap múlva jobban fog menni.  

Említetted, hogy érdemes kitekinteni a nagyvilágra. Mi inspirált, milyen hasznos példákat láttál?  

Kata: Szemléletet. A világon gomba módra szaporodnak például a startup cégek. Magyarországon is. 2015-öt írunk, 

van közösségi média, Facebook, Youtube, Spotify. Kizárólag a saját befektetett energiánkon múlt például, hogy 

elkészült a videónk. Ezek az apró dolgok hosszú távon létrehoznak majd egy terméket, ami befektetőket is vonz és 

idővel pénzt is kérhetünk érte, csakúgy, mint a technológiai startupoknál. Ma már nem nyír ki minket ezért egy 

rendszer, az internet pedig mindenkié!  

Gabi: Előttem rengeteg pozitív példa van, például a dunaújvárosi ismerősöm által jegyzett Budapest Shop startup 

cég. Én is Dunaújvárosból származom.  

„Föl kell ismerni az új viselkedési minták 
szükségességét! Mi még csak tanuljuk, de 
fontos, hogy merjünk a saját lábunkra 
állni és merjük vállalni azt, amit 
csinálunk. Ennek nincsen kultúrája 
Magyarországon. Még! De lesz.” 

Pálfi Gabriella és Ivanov Gábor (Wart Galéria)  



Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a startup cégek nagyobb része bedől, mi már csak a sikeresekről hallunk. Erről 

mit gondoltok?   

Kata: A kudarcpolitika lényege, hogy tanulj abból, ami nem sikerült. Upgrade. A kudarc ehhez iszonyú hasznos 

feedback.  

Gabi: Aki ezt a gondolkodásmódot megragadja, egyre motiváltabbá válik. Az viszont fontos, hogy pontosan tudd, 

mit akarsz.  

Anyagi támogatást elvből nem igényeltek vagy igényeltek, csak nem ettől függ a folytatás? 

Kata: Ezt még végig kell gondolnunk. 

Gabi: Többen támogatnak, például vannak termek, ahol ingyen próbálhatunk, önkénteseink vannak.  

Kata: A rólunk készült videót és fotókat kaptuk, a szórólapokat viszont grafikussal 

terveztettük és fizettünk érte. Az első három hónap mindig arról szól, hogy te 

fektetsz be, és csakis abba, ami feltétlenül szükséges. Egy idő után azonban minőségi 

munkát kell letenni az asztalra, annak pedig meg kell teremteni a feltételeit.  

Milyen munkamegosztásban működtök?  

Kata: Gabi leveleire például sokkal többen válaszoltak. Ő ehhez jobban ért. Én az 

előadás vizuális részéért vagyok felelős, a fellépő ruhákért például. 

Gabi: A helyszínen viszont Kata kommunikál jobban az emberekkel. Mivel az 

előadások előtt én sokkal feszültebb, idegesebb vagyok, és emiatt minden kis 

fennakadástól robbanok, Kata az, aki beszél velük.  

Kata: Ez is egy hosszú távú munka. Nekem ötleteim vannak, viszont én nem tudok 

koreografálni darabot, ezért vonzottuk be egymást Gabival. Kiegészítjük egymást. 

Én bölcsészként végeztem, átlátom a dolgokat, millió dolgot csináltam, énekeltem, 

angoltanárként végeztem, de érdekel a pszichológia is. Egy produkciós cégnél dolgoztam asszisztensként, érdekel 

a reklám, kicsit belelátok, mint ahogyan nagyon sok szubkultúrába is és látom azokat a hiányosságokat, amiket egy 

táncos nem lát meg. Ezért fordulhat elő az, hogy egy koreográfus, miután létrehoz egy jó és eladható darabot, 

nem találja meg a közönségét. Nem tudom, miből fakad a piactudatosságnak ez a hiánya, hogy nem a megfelelő 

helyen mutatják be a darabot. Almát ott árulunk, ahol almára éhes emberek vannak. A szétágazó érdeklődésem 

miatt vettem észre hogy milyen fontos, hogy tudatosan építsük, targeteljük a közönségünket.  

Én mindig öntörvényű voltam, és nekem nagy tanulság az is, hogy együtt, egymást erősítve hozunk létre dolgokat 

és működik.   

Gabi: A csapatban egymást húzzuk fel. Amikor valaki rosszul van, 

mindig ott van valaki, aki fölhúzza. Korábban, aki számított, ott 

hagyott, és akitől segítő kezet vártam, az nem adott. Azt 

éreztem, egy kihúzott dugó vagyok a mosogatóban és csak 

sodródom, de nem tudom, hova. Nehéz légüres terekben létezni, 

de kellenek ezek a terek. Jó, ha az ember néha egyedül marad 

ezzel, most már persze így fogom föl. Akkor nagyon nehéz volt. 

De kell az ilyen az ember életében.  

Kata: Tiszteletben tartjuk egymást. Én is azt éreztem, hogy fantasztikus, hogy itt vannak mellettem, napi szinten. 

Ez nem volt mindig így, kialakult. Tényleg igaz, hogy a kihívásokban érnek össze az emberek. 

Miért hirdettetek próbatáncot októberben és milyen eredménnyel zárult?  

Gabi: Grecsó Zoltán Willany Leójához hasonlóan mi is nagyon nyitott alkotócsoport vagyunk. Nyitottak azokra, 

akiknek hasonló a szemléletük, felfogásuk azzal kapcsolatosan, amit csinálunk.  

Teljesen új értelmet nyert a darab, amikor az új tagoknak - Bató Gabi, Takács Timi és Kökényesi Eszter - is elkezdtük 

betanítani a koreográfiát. Más volt a hangulat, más energiát löktek ki. Nagy Emese a Madách téri és a Bálna előtti 

Moving Cities projektben is részt vett. Ő amolyan állandó tag, de ő is elfoglalt. És ott van Varga Bogi és Klepa, azaz 

Ivanov Gábor, aki a Közép Európa Táncszínházban táncol, ezért nem tudjuk mindig ugrasztani. Pedig a tavaszi, új 

darabhoz szeretnénk fiút. Sajnos kevés a fiú táncos és le vannak kötve.  

Kata: Meghívásos alapon dolgozunk, a nevünk ezért is SAPP – Street Art PROJECT Performances. Az egyes 

projektekben különböző emberek vesznek részt és ezt bővíteni szeretnénk. Bárki hivatásos táncos csatlakozhat 

hozzánk, aki azonosulni akar a motivációnkkal és törekvésünkkel.  

„Nehéz légüres terekben létezni, de 
kellenek ezek a terek. Jó, ha az ember 
néha egyedül marad ezzel, most már 
persze így fogom föl. Akkor nagyon 
nehéz volt. De kell az ilyen az ember 
életében.”  

 

Pálfi Gabriella  



Gabi: Nem szeretnék tíz embert, inkább négyet-ötöt, egy magot, akiket viszont lehet mozgósítani, akár egy 

flashmobra is. Természetesen fontos a személyes szimpátia. Azt gondolom, eléggé rá tudok érezni a másik ember 

rezgésére és látom rajta, hogyan áll hozzá, mi motiválja.  

A technikai tudás, a személyiség és elérhetőség tehát ugyanolyan fontos szempontok.  

Gabi: Igen. Mindháromnak egy szinten kell állnia. A szakma igen kicsi, mindenki ismer mindenkit. Maximum a 

nagyon fiatal arcokat nem ismerem, akik jövőre fognak végezni. 

Mesélj az új darabodról, amit tavasszal szeretnél elkészíteni.  

Gabi: Egyrészt hideg van, ezért nem mehetünk a SAPP-al 

az utcára. De egyébként is szerettem volna egy új darabot 

készíteni. Közbejött viszont a Borháló Központtal való 

projektünk. Borkóstolással, borbemutatással egybekötött 

táncelőadást szerveznek, ezért a szenvedély és 

bormámor téma köré készítek egy műsort január végéig. 

Valószínűleg tartalmaz majd improvizációt, szeretnék 

élőzenét. A hely szűke miatt viszont nem tervezhetek 

ugrásokat például. Maximum öten leszünk. Közben Prókai 

Áginak készítettem a SzólóDuó Nemzetközi Tánc 

Fesztiválra (2015) egy koreográfiát, ami ugyancsak 

januárban lesz. Vele is kell gyakorolnom, 

továbbépítenünk a darabot. Bejutott a döntőbe, de 

igazán majd ott fog megmérettetni. Az új darab ezért április környékén készül szerintem, amikor megint 

kimehetünk gerilláskodni az utcára. Abban még nem nagyon mélyedtem el.  

Mi ihletett?  

Gabi: Müller Péter egyik írása inspirált a duális világról, amelyben az Ember tragédiáját hozza fel példaként. Ádám 

és Éva, akik észre sem veszik egymást, később mégis összefonódnak és Éva menti ki, mert ő az oldalborda; ez az a 

világ, amire szeretnék építeni, de ehhez még sokat kell foglalkoznom a témával és idő kell, hogy megszülessen. 

Biztosan szeretnék majd fiút a darabba, akár kettőt is, de ha már egyet el tudok hívni, annak is örülök. Az lenne a 

legjobb, ha nem is monumentálisra, de hat-hét főre tudnám tervezni. Egész estés darabot szeretnék.  

Megnézed színházban?  

Gabi: Újra elolvasom és szerintem meg is nézem, mert mindenből lehet meríteni. Persze él egy elképzelés a 

fejemben, de ahogy megyek bele az alkotói folyamatba, nagyon sok minden megváltozik. Sok mindent kapok az 

emberektől, akikkel dolgozom. Van egy alap, de nyitott vagyok, ha nekik is vannak inspiráló, jó ötleteik, akkor azt 

beleépítjük. Ez egy kreatív folyamat. Az utcának egyébként az a veszélye, hogy hatalmas, légüres térben a 

legintimebb dolgok, amik kisebb téren még jelentőséget kapnak, ott elvesznek.  

Gondoltatok –e már arra, hogy konkrét térre koreografáltok?  

Kata: Igen. Létezik a térspecifikus tánc, speciálisan adott térre 

(lépcsőre, óriásablakokra stb..) készülő koreográfiák. Ezzel 

kapcsolatban nézegettem videókat és Stephan Koplowitz kurzusát 

is elkezdtük a Coursera-n. Nagyon hasznos volt, inspiráló, 

szeretném vele fölvenni a kapcsolatot. A SAPP mozgatórugója, hogy alternatívákat kísérletezzen ki a meglévő 

intézményes szokásrendszerek mellett. A hosszú távú célunk az, hogy nem csak magunknak, hanem más 

koreográfusoknak, társulatoknak is biztosítsunk alternatív játszóhelyet és közönséget, egyfajta 

inkubátorprojektként hozva létre az új lehetőségeket. Szeretnénk más viszonyrendszerben létrehozni a darabokat, 

és amíg ez nem épül ki, addig nekünk kell megcsinálnunk. Reméljük, mások is kedvet kapnak hozzá. Az új minták 

megszilárdításában soha nincs konkurencia. A versenytársak erősítik egymást, mert erősítik azt a folyamatot, amit 

te létre akarsz hozni. A Zéró Balett táncosának, Sarlós Esztinek saját projektje a Ziggurat például, már táncolt a 

Nemzeti Múzeum lépcsőjén, alagútban, a MÜPA spirálkilátójában. Berger Gyuszi pedig három éve a Millenáris 

tavára és terére készített kifejezetten tér-specifikus (sehol máshol elő nem adható) darabot Tójátékok címmel! 

Koplowitz már harminc éve csinálja. Lehet kísérletezni. Hiszen mi vagyunk az Y generáció. Az lesz a jövő, amit mi 

itt és most bevállalunk.  

 

Az új minták megszilárdításában 
soha nincs konkurencia. 

Pálfi Gabriella és Nagy Emese 


