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Családommal 2003 nyarán költöztünk Írország szépséges szigetére. Mindig tudtam hogy a 
művészet valameik ágával szeretnék később foglalkozni de mindenek előtt el kellett 
végeznem a kötelező iskolai éveimet.  
A budai Lauder Javne középiskolában kezdtem el tanulni fotográfiát ami egész életemben 
érdekelt, ahol rögtön beleszerettem az elmúló pillanatok megörökítésébe. Amikor egyetemi 
korba léptem, úgy döntöttem hogy a filmművészeti ágat szeretném továbbtanulni a 
Ballyfermot College of Further Education nevezetű dublini egyetemen. Idén utolsó évemet 
járva forgatókönyveket írok, rendezem és forgatom saját rövid filmjeimet.  
Szabadidőmben családi, táj és gyermek (óvodai, iskolai fotózás) fotográfiát készítek, 
valamint egyéni játékfilmeket forgatunk stábommal. 
A FilmFixx nevezetű Ír film blog tagjaként filmkritikát, film techikai újdonságokat és  minden 
nemzetközi film, színház és művészeti hírekkel kapcsolódó híreket közlünk.  
 
 
 
In 2003 my family decided to pack our bags and move to this Emerald Island of ours. I have 
always had a very arty personality and knew that this is the path I would like to take, come 
adulthood. But first all those long years of compulsory school years had to be survived so I 
first peeped into the art of photography in Budapest in Lauder Javne Secondary School 
where I immediately fell in-love with capturing these moments that otherwise could never be 
rediscovered if not for the silver molecules in my photographic paper.  
When I reached my college years I decided to take the path of film making in Ballyfermot 
College of Further Education. Just having started my last year of this course, I am writing 
scripts, producing and directing my individual short films. 
In my spare time I shoot family and landscape photography as well as collective 
photography for schools and chréches in Dublin. I also shoot feature films with an individual 
crew outside of college which is essentially our goal with this company to blossom with in the 
future.  
Being a part of the Irish based Film blog FilmFixx, we post reviews, critiques, technical news, 
theatre and all things related to Irish Media. 
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