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(rajzolta:Kladiva Nóra 7. oszt.)

Christeens nyári tábor 
2016 Július 10-16, Isaszeg SZISZI
Minden nyáron együtt töltünk egy hetet 
2-300 fiatallal! Várunk minden 13-18 
éves tinédzsert, akik szeretik Istent vagy 
szeretnék Őt megismerni . Ha nyitott vagy 
a bibliai értékekre, egy jó közösségre és 
persze szeretnél kikapcsolódni , feltöltőd-
ni , lazulni , köztünk a helyed! 
Jelentkezni lehet: www.christeens.hu

 Egyik gyönyörű tavaszi reggelen , amikor leparkoltam, egy feketeri-
gót figyeltem meg a fűben . Csőre tele volt száraz fűvel és még gyűjtö-
getett hozzá. Fészek építéshez gyűjtöget a leendő kis rigócsemetéknek –
gondoltam magamban , ahogy tovább figyeltem. Mindig meg-megállt és 
körbenézett, hogy nincs-e veszélyben . Arra gondoltam, hogy egy ma-
dárnak, aki a levegőben szabadon szárnyalhat, milyen nagy bátorság 
kell ahhoz, hogy leszálljon az emberek közé. Jézus jutott eszembe, aki 
otthagyta a magasságban a helyét, hogy lejöjjön közénk. 
 Hogy miért, és különben is ki az a Jézus egyáltalán? Nyáron két tá-
borban is van lehetőségetek kicsit közelebbről is megismerni Őt. Nem 
ám „idegen nyelvű” prédikálásokon keresztül , hanem pont a te nyel-
veden. 

JÓ HÍR NYÁRI TÁBOR
2016 Augusztus 8-12, Isaszeg, 
Pünkösdi imaház közösségi tere, és a SZISZI udvara.
Napközis tábor, 6-14 éves gyerekeknek. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet Mónika néninél 
vagy Laci bácsinál . VÁRUNK! :)
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JÓ NEKEM HA...PÁLYÁZATI SIKEREINK
Iskolánk tanulói közül sokan vettek részt 
az Alapfokú Művészeti Iskola szervezé-
sében meghirdetett Városi Vers-, Pró-
zamondó- és Rajzversenyen . Az idei 
verseny témája a „Szülőföld” volt. A ren-
dezvény több napon zajlott. 2016. feb-
ruár 26-án a Dózsa György Művelődé-
si Otthonban rendezték meg a versmondó 

versenyt. A gyerekek nagy izgalommal készültek rá. A verseny-
zőket osztálytársaik is elkísérték és szurkoltak nekik. 
A rajzpályázati munkák anyagát már ko-
rábban leadták zsűrizésre . A legszebb alkotá-
sokból kiállítás nyílt a Művelődési Otthon-
ban , amit egy hónapig láthattak az érdek-
lődők. Iskolánkból szép létszámban értek el 
mindkét kategóriában helyezéseket. Ők részt 
vehettek azon a Gálaműsoron , ahol könyv-
jutalomban részesültek. 
EREDMÉNYEK: 
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYEN
1-2. osztályosok között II. helyezést ért el Gattyán Luca 1.a, és 
III. helyezést ért el Szekeres Roland 1.b osztályos tanulónk.
RAJZVERSENYEN
1-2. osztályosok között III. helyezést ér el Dávid Emma Bíborka.
Különdíjat kapott Forrai Benjamin.

3-4. osztályosok között I. helyezést ér el 
Windt Dávid Attila.
III. helyezést ért el Tóth Norbert. 
5-6. osztályosok között két I. helyezt ért el
Nagy Tímea Beáta.
II. helyezést ért el 
Kovács Magor és Könczöl Kornél.
III. helyezést ért el 
Merényi Petra Dorina.
7-8. osztályosok között I. helyezést ért el 
Fodor Tímea.
II. helyezést ért el Kovács Petra.

Ezúton is szeretnénk gratulálni a nyerteseknek, nagyon büszkék vagyunk rájuk!

(Harkai Zsuzsanna)

Jó nekem, ha…
…táncolok, éneklek, rajzolok vagy sportolok.
…azokkal vagyok, akiket szeretek.
…nézem a felhőket és közben csicseregnek a madarak.
…lovagolok, játszok a kutyámmal , simogatom a cicát. 
…finomat eszek, iszok.
…ajándékot adok.
…játszok, nevetek.
…megoszthatom valamimet.
…átmegyünk egymáshoz a barátommal .
…sétálok az erdőben .
…alszok egy jót.
…játszok a testvéremmel .
…alkothatok valami érdekeset.

Hogy mi jó nekünk?
Úgy gondolom a „jó” 
fogalma mindenkinek 
mást és mást jelent.  A 
3. osztályosok tanter-
mében , az ajtón talál-
tam ezt az írást:
Andi néni hívta fel rá 
a figyelmemet. A gye-
rekek gondolatai egé-
szítik ki a félbehagyott 
mondatot.

Engedjétek meg, hogy én is kiegészítsem ezt a mondatot.
…azt tehetem, amivel a mások javát szolgálom.

Kívánom, hogy megtaláljátok az örömötöket abban , hogy 
másnak szereztek örömet, hogy megosztjátok azt, amitek 
van , és hogy megpróbáljátok szeretni azt, akit nagyon nehéz. 



Varga Zsófi, 6. osztályos táncoslábú diákunk.
Mióta táncolsz?
-3 éves koromtól az isaszegi Csata Táncegyüt-
tesben . A foglalkozásokon nagyon tetszet a sok 
játék, a népzene, a mondókák. Az évek alatt 
megszerettem ebben a közösségben lenni . 
-Milyen volt először fölvenni a hagyományos 
népi ruhát?
-Nagy öröm volt számomra. Igaz, hogy elég ne-
héz viselet, főleg amikor ki van keményítve. 
Eddig a legtöbb, hat alsószoknya volt rajtam. 
Nagyon szeretek benne pörögni .  Bár egy kicsit 
kényelmetlen , mert amikor igazán jól van raj-

tam, akkor eléggé elszorítja a derekamat. De kibírom.
-Hetente hányszor van táncóra?
-Kétszer. Plusz a fellépések. 
-Milyennek érzed a közösséget?
-Olyan , mint minden más közösség. 
Vannak barátaim, de vannak, akivel 
nem vagyok olyan jóban . 
-Voltál már versenyen? 
-Azon még nem, de sok fellépésen vol-
tam már. Jelen vagyunk városi ren-
dezvényeken , például szüreti bálon , 
tavaszköszöntőn , májfadöntésen … 
stb., ahonnan nagyon jó visszajelzések 
érkeztek. És ez nagyon bíztató a jövő-
re nézve.
-Volt olyan tánclépés, amivel nehezen birkóztál meg? 
-Nem nagyon . Minden lépést könnyen megtanulok. A baj inkább ve-
lem szokott lenni . Ha rossz napom van és nyűgös vagyok, akkor min-
den nagyon nehéz.
-Otthon hallgatsz népzenét?
-Igen , sokszor. Mindig tudom, hogy éppen arra, amit hallgatok, mi-
lyen táncot lehet táncolni .
-Milyen célod van a néptánccal? 
-Szeretnék a Fóti Népművészeti Szakközépiskolában továbbtanulni . 
Leginkább néptánc- koreográfus szeretnék lenni .
-Hogy érzed, változtatott valamit a személyiségeden a néptánc?
-Igen . Még bevásárolni is szeretek járni , mert közben alkalmam van 
táncolni . És mivel nem a kedvemtől függ, hogy elmegyek-e a táncórák-
ra, ezért kitartásra is nevel .

  Zsófi azt is fontosnak tartotta elmondani nekünk, hogy első zsebken-
dőjét anyukája hímezte . Úgy gondolom, hogy ez mindig szép emlék 
lesz. Kívánom, hogy teljesüljön álmod, elvégezhesd a Népművészeti is-
kolát, hogy azt csinálhasd, amit szeretsz. Így azoknak is örömöt szerzel 
majd akiket tanítasz, vagy akiknek táncolsz. :)

Iskolánkba kisebb vízilabdás csapat jár. 

     A hatodik osztályból hárman is űzik (űzték) ezt a sportot. 
     Szalai Huba, Kundra Zsombor és Veres Nimród. 
     Igaz, hogy Zsombor már egy éve abbahagyta, de riportomat 

          mind hármójukkal készítettem.

-Együtt kezdtetek el vízilabdáz-
ni?
-Nem. Huba 7, Zsombor 6, Nim-
ród pedig 4 éve.
-Miért választottátok ezt a spor-
tot?
H:- 3 éves koromtól úszom, szere-
tem a vizet.
ZS:- Már az óvodai úszáson mond-
ták, hogy jó a labda koordináci-
óm.  
N:- Én is úsztam már az óvodá-
ban , és az alkati adottságaim is 
jók ehhez a sporthoz. 
-Nehéz volt elkezdeni ezt a spor-
tot? Hiszen szárazföldön könnyebben mozgunk.
-Nehéz volt, de az újdonság miatt és hogy nagyon élveztük, nem vett 
erőt rajtunk a fáradtság. 
-Hetente hány edzésetek van és hol?
-Heti 5 alkalommal , Kistarcsán .
-Van más hobbytok is?
-Ezt szeretjük csinálni . 
  Mivel Zsombor már kiszállt, ő most főzni szeret.
-Van célotok a vízilabdázással?
-Majd kialakul , egyelőre az a fontos, hogy ne menjen a tanulás 
  rovására. 
-Milyen eredményeket értetek el?
-Az idei tanévben 12 Gyermek Vi-
dék Vízilabda Bajnokságból 11-et 
megnyertünk. Az előző években is 
sok bajnokságot nyertünk.
-Gratulálok! És egy utolsó kérdés: 
amellett, hogy fizikailag erősödte-
tek, miben változtatok még?
-Akaraterőben . És Nimród úgy 
érzi , hogy a válla különösen kiszé-
lesedett.
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Takács Brendon   6. osztályos tanulónk egyik  
nagy álma, hogy egy rock zene-

karban játszhasson . Úgy tűnik ez az álma valóra vált. Ugyanis részt ve-
hetett a No Respect zenekar szezonkezdő koncert előtti próbáin . Brendon 
5 éve játszik ritmus- illetve szólógitáron és nagyon szereti ezt a zenekart. 
Lehetőséget kapott, hogy a Leléptem című dalban helyettesítse Atit a rit-
mus gitárban .
A KONCER ELŐTT :   -Mikor lesz a koncert?
-Március 12-én , Budapesten az Alcatrazban .
-Izgulsz?
-Nem, mert már az isaszegi sportklubban többször játszottam. Nem va-
gyok egy izgulós típus. Bár ilyen nagy koncerten még nem játszottam.
-Sokat próbáltatok?
-Igen . Ahhoz, hogy tökéletes le-
gyen , sokat kellett próbálni . Vál-
toztattunk az akkordokon is, mert 
nem csúszik a kezem, ezért pél-
dául az egyik részben nem fogom 
le a kwintet, hanem csak a han-
gokat. Egy kicsit más, de így is jó 
lesz, azt mondták a srácok.
-Hogyan tovább?
-Ez egy egyszeri alkalom, így is 
hatalmas szerencsém van , hogy 
ezt felajánlották. Jó kis csapat. 
Köszönöm nekik a lehetőséget!
Most pedig a KONCERT UTÁNI beszámoló Brendontól :
-Állati király volt! Játszhattam a No Respect-tel , és találkozhattam 
Szabyesttel , valamint a Középsuli sorozatból Esztivel és Rékával is. Há-
romnegyed három körül Futó Jankó, a No Respect managere  értem jött. 
Ati és Jankó öccse, Szabi is ott volt. Beraktuk hátra a gitáromat, bepat-
tantam Ati mellé, és indultunk Ricsiért. Mikor megérkeztünk, Ricsi ké-
szenlétben állt. Elugrottunk a próbaterembe néhány kellékért, és indul-
tunk is az Alcatrazba. Útközben zenét hallgattunk, és beszélgettünk. Ko-
rán odaértünk, és mivel éhesek voltunk, beugrottunk a Mekibe. Mikor 
mentünk a klubhoz, találkoztunk a többiekkel is, ők is vettek maguknak 
enni  és amikor megérkeztek, elkezdtük kipakolni a cuccokat. Közben 
megérkezett Szabyest is és bementünk a backstage-be. Aztán Szabi szólt, 
hogy mennünk kell , én mentem vele ahhoz az asztalhoz, ahol Esztiék 
ültek, ekkor kezdődött a No Respect koncert. Az „All the small things” 
című dal után következett a „Leléptem”! Amíg átszereltük a gitárokat, 
addig Ati beszélt a közönséghez, (aminek a nagy része csini lányokból 
állt :)) akik nagy tapssal és sikítással fogadtak. Eljátszottuk a dalt, hatal-
mas élmény volt! A szám végén is sikítottak, tapsoltak. Köszönöm nekik! 
A koncert végén összecuccoltam, fotózkodtam Szabyesttel is, Esztivel is, 
aztán elköszöntem a srácoktól . Aztán Esztitől és Rékától , meglepetésem-
re még puszit is kaptam! :) Csodás szombat volt!
(Takács Brendon 6. oszt.)      

Szünet előtt techikán , ételeket készí-
tettünk és nagyon finomak lettek.
A fiúk szendvicset és koktélokat csinál-
tak, a lányok pedig sütit, gyümisalit.

(Vajda kristóf, 5. oszt.)

Hmmm......

Itt a tavasz!
Játékos Angol Vetélkedő

Középiskolásoknak
2016. április 18-án 13: 30-kor az Aulában.
Szeretettel várunk egy vicces vetélkedőre! 

Hozd magaddal a jókedvedet és a barátaidat!
Jelentkezni a szaktanároknál lehet.

FELHÍVÁS PAPÍRGYŰJTÉSRE!
 2016. ÁPRILIS 11-TŐL 14-IG 

(hétfő délutántól csütörtök délutánig) 
hétfőn: 12-14 óra között,

kedden és szerdán: 7-17 óra között
csütörtökön: 7-14 óra között.

ITT A SZISZI UDVARÁN
MINDENFÉLE PAPÍRT HOZHATTOK

GYERTEK, SEGÍTSETEK, TEGYÜNK EGYÜTT ISKOLÁNKÉRT



Április
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4

A programokról , az elmúlt és következő eseményekről , tájékozódhatsz a 
www.facebook.com/isaszegi .gabor.denes.szki vagy a www.sziszi .hu oldalain is. 

Márciusi
 iskolaújság 

rejtvény sorsolása,
 8.45 könyvtár

4

MÉTA 
bajnokság

SZISZITUD
18 óra

Isaszegi csata

Megemlékezés a 
Holocaust áldo-

zatairól

Fogadóóra

Utolsó tanítási 
nap 12. oszt.

Középiskolai 
ballagás

Érettségi szünet 1-11. oszt.

Angol vetélkedő
7.-8. órában

17.00 SZMK gyűlés
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KÖNYVAJÁNLÓ

(Vajda Kamilla 7. oszt.)

Lélektársak (Sky, Phoenix, Crystal)
Joss Stirling

Minden emberben van va-
lami plusz. De van , aki-
nél szembetűnőbb. Mint egy 
„szuper képesség”. Ezeket a 
„szuper képességgel” rendel-
kező embereket savantoknak 
hívják.
Ha születik egy savant, akkor 
születik egy ellenkező nemű 
is. Bárhol a bolygón . Ők lé-
lektársak. Egymásnak lettek 
teremtve.
Már csak egy kérdés maradt. 
Méghozzá az, hogy megtalálják-e a másik felüket?

-Hány éves korotokban kezdtetek el zenét tanulni?
Ábel: 9
Matyi: 6
-Mikor alakult az együttes?
2012
-Ki kezdeményezte?
-Egyszeri iskolai fellépésnek indult, később alakult ki, hogy csináljunk zenekart.
-Miért ezt a nevet választottátok?
-A Sum 41 egyik dalában van egy ilyen elszólás, hogy „No Respect”
-Milyen érzés a színpadon lenni?
Ábel: Nagyon jó
Matyi:  Elképesztően jó
-Ki írja a dalaitokat?
-A zenét Ati, a szövegeket Jankó (A zene-
kar menedzsere), Matyi és a nővére Adri
-Ki a kedvenc bandátok?
Ábel: Leander Kills
Matyi: Leander Kills (a változatosság 
kedvéért)
-Miért pont rock zenét játszotok?
Ábel: Ez tetszik
Matyi: Nem mondanám színtiszta rock-
nak, bár nagyon sok rockzenei elem 
megtalálható benne. De az biztos, hogy 
ami Magyarországon örök lesz az a Mu-
latós és a Rock zene. 
-Miért nem hallottam rólatok eddig?
-Bár a zenekar régóta működik, kb. 1 éve 
kezdtünk el aktívan jelen lenni a közösségi oldalakon.
-Ábel, milyen érzés ilyen magasnak lenni?
-Jobb a levegő.
-Ábel, hogy tudsz ilyen jól gitározni?
-Milyen jól?? 
-Mióta vagy együtt  Vivivel, és nem szokott féltékeny lenni?
-Fél éve, és megértő.
-Ha az utcán megismer egy rajongótok, mit csináltok?
Ábel: Nagyon örülök neki
Matyi: Jó érzéssel tölt el, bár sokszor veszem észre, hogy nem mernek oda jönni hoz-
zám, pedig Ábel harap, én nem :D
-Vállalnál gitár oktatást?
Ábel: Jó pénzért, simán :D
-Mi a kedvenc időtöltésetek a zenélésen kívül?

Ábel: Videózok
Matyi: Stúdiózás, zene-szöveg írás
-Milyen további tervei vannak az együttesnek?
-Ez még egyelőre titok! ;)

Egyébként nagyon sok pozitív jelzés érkezett rólatok, amellett, hogy persze van, aki 
nem igazán szereti ezt a zenei irányzatot. Többen szeretnék, hogy sűrűben lépjetek fel 
a környéken. És sokaknak tetszik az Ébren álmodom című új számotok is. Én csak azt kí-
vánom nektek, hogy tehetségetekkel találjátok meg A legjobb utat.

Megkérdeztétek Matyit és Ábelt, a No Respect zenekarból.
Ők  pedig válaszoltak.



A húsvéti szünet előtti utolsó napon a középiskolai 
osztályok különböző foglalkozásokon vehettek részt: 
beszélgethettek a húsvétról , a feltámadásról , az 
aulában geocaching-en vehettek részt, megnézhet-
ték és kipróbálhatták, hogyan dolgozik egy lemezlo-
vas, valamint kézműveskedhettek is. 
A kézműves-foglalkozáson 
készíthettek virágokat WC 
papír tekercsből , bárányt 
színespapírból , hajtogathat-
tak drótból nyulat, illetve 
tojást, de nagy sikere volt az 
ablakdíszeknek is. Örömmel 
nyugtáztuk, hogy nemcsak a 
lányok, de a fiúk is szívesen 
részt vettek a munkában .

                             Március 23-án részt vettünk egy húsvéti prog-
ramsorozaton . Erről írnék most pár sort.
Szerintem sokakat meg lehetet azzal nyerni , hogy csak az első 3 óra 
volt megtartva és a programok is csak nagyjából délig tartottak. Több ál-
lomás volt, amiből kettőre lettünk beosztva. Ahol pecsétet kaptunk a 
részvételért.
Én elsőre egy húsvéti hagyományokat bemutató programon (baris pe-
csét). vettem részt. Az elején megpróbáltak nekünk minél több infor-
mációt elmondani . Például , hogy a húsvét kiszámolásának módja: a 
tavaszi napéjegyenlőség után első holdtölte utáni első vasárnap. Igazán 
egyszerűnek hangzik, vagy mégsem. Hasonló információkat osztottak 
meg velünk az időnk nagy részében , a vége felé megnéztünk két vi-
deót.
A következő állomáson (pillangós pecsét) a Dj-s szakmába kaphattunk 
bepillantást, és a bátrabbak, kisebb rábeszélés után ki is próbálhatták. 
Láthattuk a felszerelést, a technikákat, halhattuk, amit amúgy nem, 
és megtudhattunk rengeteg információt, olyat is, amire nem is gon-
doltunk volna.
Nem tudom, kinek mennyire tesztet a pecsétes megoldás, amiért kap-
tuk a végén a csokit, de én bármit csináltam, még nem tudtam telje-
sen eltüntetni , remélem mire megjelenik a újság addigra nem kell a 
bárány pacájának maradványát néznem.

Húsvéti kincskeresés

A méltán népszerű szabadidős tevékenység, a geocaching (bővebben itt 
olvashatsz róla: www.geocaching.hu) mintájára, tojáskeresést rendez-
tünk középiskolásaink számára. Technikailag ez úgy történt, hogy az 
iskola tágabb területén - amibe beletartozott az épületeket körülvevő 
néhány hektár is – elrejtettünk 10 darabot a mindenki számára is-
mert, színes műanyag kapszulából , amely a Kinder tojásnak fogyasz-
tás előtt alapértelmezés szerinti része . Ebben helyeztünk el egy kérdést 
a Húsvét ünnepköréhez kapcsolódóan . A rejtekhelyek viszonylag pon-
tos helyét mobil telefon GPS vevőjének segítségével rögzítettük. Az osz-
tályokból 4-6 fős csapatok alakultak minimum egy-két GPS képes tele-
fonnal és a szélrózsa minden irányába szétszéledve elindultak a célko-
ordináták felé . A pontosság viszonylagosság okán az adott helyen azért 
néhány négyzetmétert át kellett kutatniuk a kérdés megtalálásához és 
a sikeres válasz megadásához. 
Mint utólag kiderült voltak előre nem látott nehézségei a feladatnak a 
pontosság hiányán kívül is. 
Voltak akik a hűvös idő miatt „félútról” visszafordultak kabátért pul-
csiért, mondván nem gondolták, hogy ekkora területen van az iskola.
Mások a készüléküket ilyen célra még soha nem használva, a program 
jelzéseit félreértelmezve a megjelenő jelek közül azt tartották követen-
dőnek a digitális térképen , amely őket magukat jelezte . Ezt felismerve 
már, néhány felesleges kőr után a helyes irányba indultak.
Más csoportok nem találták elég motiválónak a sikerességért járó igazo-
ló pecsétet és csoki tojást, némi bolyongás után feladták a keresést.
Pár tojás még mindig a rejtekhelyén lapul . Lehet, hogy a következő 
számban megadjuk a pozíciójukat…

(F.F. 10.G.)

(Koszta Judit)

(Tibi)

HÚSVÉT

A SziSzi Dök              
által megrendezett 

Ping Pong Bajnokság 
győztese. 

Gratulálunk!
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Megkérdeztük Garamhegyi Gábor tanár urat.
-Hány éve tanít?
Ebben az iskolában 2001-től óraadó tanárként 
fizikát, 2003-tól kinevezett tanárként fizikát, 
néhány évig informatikát is tanítottam. Az is-
kolával a kapcsolatom régebbi keletű. A Gábor 
Dénes Főiskola Isaszegi Konzultációs Központ-
jában , amelynek helyet iskolánk biztosított, 
digitális rendszertechnika, és fizika tárgyat 
oktattam 2000-től , amíg működött a Konzul-
tációs Központ. Még régebbre tekintve, a 30 év 
és 100 napos repülőtiszti pályafutásom alatt is 

számtalan oktatással , oktatás-irányítással kapcsolatos felada-
tom volt, ott ezt akkor kiképzésnek nevezték.
-Meddig tanít ebben az iskolában?
Reggeltől – estig, amíg az iskolában igényt tartanak rám, de 
azért mostanában sokszor megkérdezem, holnap kell-e jönnöm?
-Hány gyerek volt a legtöbb, akit megbuktatott egy évben?
Őszintén válaszolva: kettő, vagy három, akik javító vizsgán tény-
leg megbuktak, de ők több más tantárgyból is. Nagyon tisztelem 
azokat a tanítványaimat, akik osztályt ismételve bizonyították, 
eleget tudnak tenni ezeknek az elvárásoknak, és érettségit sze-
reztek.
-Hány évig volt katona?
30 év és 100 napig.
-Mi a hobbyja?
Hobbym egyben a munkám is. Az ELTE Atomfizika Tanszék-
ének doktoranduszaként még a kutatási tevékenységet, a tudo-
mányos munkát is idesorolom. Ez sok olvasással , új gondolatok 
megismerésével jár, ami egyben szórakoztat is.
-Miért ezt a szakot választotta?
Azért, mert a fizika szakon lehet a legtöbb, és legátfogóbb valós 
ismeretet szerezni a Világról , amelyben élünk.
-Mi volt a kedvenc tantárgya?
Természetesen a fizika, és később a matematika, mert a nélkül 
nem létezik fizikai kutatás.

-Hol született? -Hogy került ide?
Rózsaszentmártonban születtem, majd hamarosan Gyöngyösre 
költözött a család. Gyöngyösön érettségiztem a Berze Nagy Já-
nos Gimnázium fizika tagozatán . Szolnokon tanultam tovább, 
a Repülő Műszaki Főiskolán . 1978-ban kerültem Isaszegre a 
Repülőanyag Ellátó Központba. Közben a Budapesti Műsza-
ki Egyetem villamosmérnöki és informatikai karán villamos-
mérnöki oklevelet szereztem. Utolsó hivatásos katonai éveimet 
a Honvéd Vezérkarnál töltöttem. Még innen kezdtem meg, ta-
nulmányaim a Pécsi Tudomány Egyetem fizikatanári szakán , 
amelyet már „civilként ” fejeztem be. Nem tudtam ellenállni 
az iskola (és az igazgatónő, Keresztúri Jusztina) csábításának, 
és így kerültem a SZISZI fizikatanári székébe. A vérem itt is to-
vább hajtott, így most az ELTE Fizika Doktori Iskoláját járva, az 
Atomfizika Tanszék doktorandusza vagyok.
-Mit sportolt?
A hosszútávfutás, a maratoni futás az én igazi hobby sportom. 
Mostanában erre kevés időt tudtam szakítani , de hamarosan is-
mét nekilódulok.
-Kedvenc filmje, zenéje?
A volt egyszer egy vadnyugat a kedvenc filmem, és nem csoda, 
hogy a film zenéjét író Ennio Morricone szerzeményeket ked-
velem. El tud varázsolni persze egy jó latin-amerikai ritmus is. 
-Vannak gyerekei?
Két lányom van , és 5 unokám.
-Mi a legtanulságosabb tapasztalata az életben?
Jól sokféleképpen lehet élni , de igazán boldogan csak becsülete-
sen . És persze: „Az Élet szép, a fizika csodálatos.”
-Mit üzen ballagó osztályának?
A fentieket!
-Hol lakik?
Isaszegen , az Akácfa utcában .

Köszönjük tanár úrnak a válaszokat!
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Játék

   A megfejtést küldjétek el az újság e-mail címére:
sziszinfo@sziszi.hu

vagy a portán lévő dobozba dobjátok bele,
névvel és osztállyal ellátva április 29-ig.

 Sorsolás május 2-án, 8.45-kor a könyvtárban.
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