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A veresegyházi Fabriczius József Esti Gimnázium 
és Kereskedelmi Szakközépiskola (korábban a váci 
Sztáron Sándor majd a gödöllői Török Ignác Gimnázi-
um kihelyezett levelező tagozata) 2012-ben ünnepli 
fennállásának 50. évfordulóját.

Az ünnepség helye: 
Fabriczius József Általános Iskola 

(Veresegyház, Fő út 77-79.)

Időpontja: 
2012. május 19. (szombat) 15 óra

A rendezvényre szeretettel hívjuk és várjuk az is-
kola valamennyi volt és jelenlegi tanárát és diákját.
Akihez eljut a hír, kérjük, adja tovább, és ha lehetséges, 
vegye fel a kapcsolatot volt diáktársaival.

Érdeklődni lehet az 
estigimnazium@veresegyhaz.hu e-mail címen 

és az alábbi telefonszámokon: 
Túriné Szabó Éva 0628 389 909, 0620 221 6255

Örülnénk, ha jeleznék részvételi szándékukat.
Az iskola vezetősége

MEGHÍVÓ

Ilyés Gyula és felesége, Ilyés-
Dubecz Dorottya 2006-ban 
hozták létre az egyesületet. a 
feleség gyógypedagógus, az 
idén húszéves korai fejlesztő 
központ egyik alapítója, vezető 
tanácsadó, szupervízor, coach. 
a férj a Budapesti Honvéd egy-
kori válogatott judosa, ma VI. 
danos judoedző, civilben ta-
nácsadó coach, sok világhírű 
sportoló erőnléti edzője, illet-
ve élsportolók mentális felké-
szítője.

Cél az egészséges gyermek! 
– ezt írták a zászlójukra. Ná-
luk opció a versenyzés, senki 
számára nem kötelező. mégis 
már a harmadik iskolaévet töl-
tik el a különböző versenyeken, 
nem is akárhogyan. eddig kö-
zel kétszáz érem volt a termé-
sük szerte az országban. Volt 
ebben országos bajnokság, ma-

Egyszer volt, hol nem volt… 
Cross training, TRX, kettlebell – az edzőtermek világában já-
ratos felnőttek számára ezek ismerős fogalmak. Veresi Küzdő-
sport Egyesület – minden veresi judós gyerek ismeri. Gyuszi 

„bácsi” – e név pedig mindkét csoportnál ismerős és kedvelt „fo-
galom”. Hogy miért? A cikk végére kiderül.

gyar köztársaság kupa, diák-
olimpiai érmek és természete-
sen regionális versenyek. saját 
versenyük a Hepe-Hupa kupa 
nevet viseli.

az egyesület elnöke, Gyu-
la folyamatosan újít, keresi a le-
hetőségeket szeretett sportága 
népszerűsítésére. számos új or-
szágos kezdeményezés fűződik 
a nevéhez: kata formagyakorlat 
országos bajnokság, kettlebell 
fülesgolyó verseny, Newaza 
országos Bajnokság – Galam-
bos márton emlékverseny, új 
sportoktatói képzés közösen 
a fitness akadémiával – hogy 
csak a legjelentősebbeket említ-
sük. most éppen egy hatalmas 
judofesztivál előkészítésén dol-
gozik, azt mondja, nem árul el 
előre semmit, mert babonás.

(Folytatás a 13. oldalon.)

4.

oktatás

A Veresegyházi Baptista Gyülekezet által működtetett 
Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány tájékoztatja 
támogatóit, hogy a személyi jövedelemadó 1%- ából 
2011-ben 317.661 forint bevétele volt. A pénzt az alapító 
okiratunknak megfelelően működési költségeinkre fordítottuk. A támoga-
tásokat köszönjük és a továbbiakban is köszönettel és tisztelettel elfogadjuk. 
Adószámunk: 18687020-1-13, 
bankszámla számunk: 66000011-11059709 
Rólunk többet: www.baptista.hu/veresegyház weboldalon.              Kuratórium

a fabriczius József általános 
Iskola a Heuréka Nyelviskolá-
val közösen idén is megszerve-
zi a nyelvi tanulmányi versenyt 
Veresegyházon angol és német 
nyelvekből. az írásbeli fordu-

lóra április 14-én, a szóbeli for-
dulóra pedig április 28-án ke-
rül sor. a korcsoportok: 4. osz-
tály, 5-6. osztály és 7-8. osztály. 
Részletek és jelentkezés a www.
heurekanyelviskola.hu honlapon.

Nyuszi ül a fűben
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(Folytatás a 11. oldalról.)
egyesületükben komoly 

klubélet zajlik, az általuk ki-
dolgozott motivációs rendszer 

– túlzás nélkül állíthatjuk – zse-
niális. olimpiai és világbajnok 
sportolók járatják Gyuszi bácsi-
hoz gyermekeiket, talán ez sem 
véletlen. a prioritás mindig az 
iskoláé – vallják, és folyamato-
san nyomon követik a tanítvá-
nyok előmenetelét.

képzeljék, legutóbb egy 
könyvtárat hoztak létre a klub-
ban, hogy a könyv minden 
judoka számára elérhető legyen. 
a kölcsönzés természetesen in-
gyenes, de amikor visszahoz-
zák az olvasnivalót, annak tar-
talmát meg kell osztaniuk Gyu-
lával, és a többiekkel is.

Cross training – funkcioná-
lis erőedzés is van az amúgy na-
gyon jól felszerelt termükben. 
megtalálhatók itt a legújabb 
trendek, a tRx, a Gflex, a 
kettlebell, a kötéltréning, a sa-
ját súllyal végezhető erősítés 
széles palettája. Használha-
tó izmok készülnek itt. ezek a 
foglalkozások a felnőtteknek 
és a senior korúaknak szólnak. 
egészen kiváló eredmények 
születtek e téren is. 

Egyszer volt, hol nem volt… 
ma már saját hírlevelet adnak 

ki, nemrég jelent meg a máso-
dik szám. és most kapaszkodja-
nak meg: teszik mindezt önerő-
ből! egyre-másra kelti fel tevé-
kenységük ma már az országos 
média érdeklődését is. a leg-
jelentősebbek: Népszabadság, 
Rtl klub fókusz, Juventus rá-
dió. közel száz tanítvány, mo-
solygós gyermek jelzi: jó úton 
járnak.

egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy házaspár, akik 
mertek nagyot álmodni, mer-
tek tenni érte, és az eltelt idő 
bizony őket igazolja. Nem ke-
vés nehézség árán, de töretlenül 
haladnak előre a maguk számá-
ra kijelölt úton. egyre többször, 
egyre több helyen hangzik el, 
hogy „csináld meg veresi min-
tára, és ez jó”!

egyszer volt, hol nem volt… 
a mesének még nincs vége! 
Hajrá veresi judokák!

Edzéseik helyszíne: 
CBA-Triangoló Üzletház eme-
lete, Veresegyház, Szadai út 7. 
Bővebben róluk: 
www.judoedzo.hu, 
www.sixensecoach.hu/ilyes-
consulting

kedves Gyerekek! kányádi 
sándor nyúlfarknyi meséjét 
küldjük húsvét idején rejtvény-
nek. azért nyúlfarknyit, mert 
a végét lecsíptük. a feladat az, 
hogy olvassátok el, és írjátok 
meg, hogyan végződik, vala-
mint kérjük a címét is. segít-
séget találtok a könyvtárban a 
Meddig ér a rigófütty? című kö-
tetben, vagy az interneten. Ha-
táridő: április 20.

„amikor a legesleges-legelső 
tyúkocska a legeslegelső to-
jást tojta volna, akkor még nem 
ólálkodott az ól körül a róka, 
csupán a mindig csörgő szar-
ka csörgött az ól mellett álló 
fa ágán. s olyan ártatlan volt, 
akárcsak egy ma született bá-
rány.

Ült hát a tyúkocska békén a 
fészkén. még a szemét is be-
hunyta, azt hitte, ha ő nem lát, 
akkor őt sem látják. a szar-
ka csak csörgött, járatta a szá-
ját. akkora zenebonát csapott, 
hogy messzire futott volna a 
róka, ha ott lett volna.

Gyereksarok
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
gyermekrészlegének rovata

ám amikor a legeslegelső 
tyúkocska nagy boldogan a le-
geslegelső tojást megtojta, örö-
mében elkezdett kotkodácsolni.

kot-kot-kot-kot-kotkodács,
fészkemben egy szép tojás!
és röppent a fészkéről, sza-

ladt a tyúkocska, szaladt az 
udvarba, hogy örömét a töb-
bi tyúknak, a gágogó lúdnak, a 
hápogó récének, a mindig mér-
ges pulykának, de főként, hogy 
a kackiás kakasnak is mielőbb 
hírül adja.

kot-kot-kot-kot-kotkodács,
fészkemben egy szép tojás!
elhallgatott az addig csörgő 

szarka a magasban. ejnye, hát 
ezt a tyúkot mi lelte, mit kotko-
dál, kiabál bele az én gyönyörű 
énekembe! Hadd látom, hol az 
a fészek, s az a híres tojás, me-
lyet olyan fennen hirdet ez a vé-
get nem érő kotkodács.”

Előző havi nyerteseink: 
Bangó Beatrix (12), sajó atti-
la (9). Gratulálunk! Nyeremény 
várja őket a gyermekrészlegben. 
ez volt a megfejtés: 1. „zeneszó 
zeng, menetelnek, süt a nap-
fény, fut a felleg. fel a zászlót, 
fel az égre – magyarország örö-
mére! 2. föltámadott a tenger, a 
népek tengere.

Gy eR ek ek

Bentlakásos tábor
06. 27. – 07. 04. Piliscsabán

Honlap: http://mediatabor.uw.hu
(20) 9310-800  •  mediatabor@gmail.com

„Bejárós” tábor 12-18 éveseknek
augusztusban Veresegyházon


