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Sülysápi Hírforrás 

Idén augusztus 3-14 
között elıször került meg-
rendezésre a Mindenki 
Közlekedik Baleset-
megelızési Alapítvány 
napközis tábora Sülysápon, 
a tagiskola kertjében és 
tornacsarnokában. 

A kezdeti érdektelenség 
után végül mintegy 25 fıs 
gyereksereg győlt össze. 
Elsısorban helyiek, de ér-
keztek Gyömrırıl és Buda-
pestrıl is, 5-14 éves korú-
ak. Igyekeztünk az árakat a 
lehetı legalacsonyabban 
tartani, ehhez nagy segítség 
volt, hogy az Önkormány-
zattól térítés mentesen köl-
csönkaptuk az ingatlant. 

A hétfıi kezdéskor rövid ismerkedés után a hıséggel da-
colva felavattuk az udvaron felállított ügyességi akadálypályát. 
Mindennap szakítottunk idıt arra, hogy a közlekedési szabá-
lyokró l beszélgessünk, és másnap már „terepen” is lehetett 
alkalmazn i a tanultakat, a felépített min i utcák és KRESZ-
táblácskák között. A legtöbb gyerek talán a kvadozást várta. 
Ha az idıjárás engedte, sokat mehettek. Ezúton kérünk elné-
zést, ha néha hangosak voltunk, amíg kiértünk a házak közül a  
rétre a kvaddal. 

Szerdán már az esı kényszerített be a tornaterembe, de mi 
itt is jól éreztük magunkat néhány labdának és a fáradhatatlan 
gyerekeknek köszönhetıen. Csütörtök délután tiszteletét tette 
nálunk a KA ESHI WAZA harcmővészeti klub néhány tagja; 
bemutatóval, és könnyen megtanulható gyakorlatokkal tették 
próbára a már hazafelé induló szülık türelmét . 

A második héten néhány új csapattaggal bıvülten, rövid 
elméleti is métlés után folytattuk a munkát. Hol kinn, hol benn; 
a változékony idıjárás bolondozott velünk. Új is meretként 
megtanultuk a rendıri karjelzéseket. 

Mindennap sokat játszottunk, egyik legemlékezetesebb a 
jelmezes rabszolgavásár. Búcsúzóul lufival ügyeskedtek a 

gyerekek, melyet haza is 
vihettek. 
Nekünk, segítıknek a legna-
gyobb örömet az okozta, 
hogy reményeink szerint  
minden gyerek élményekkel 
telve, néha kicsit koszosan 
és nagyon fáradtan (vagy 
fordítva) érkezett haza a 
szüleihez. 
Szeretnénk köszönetünket 
kifejezn i a sok segítségért 
Horinka László polgármester 
úrnak és a képviselı-
testületnek, a központi és a 
tagiskola igazgatóinak, vala-
mint a tagiskola résztvevı 
személyzetének. Közkívá-
natra igyekszünk jövıre is 

jönni. Errıl, valamint további saját szervezéső kirándulásaink-
ról és szokásos nyári táborunkról információt alapítványunk 
weboldalán, a www.mkba.atw.hu címen találhatnak. 
Végezetül álljon itt néhány vélemény a gyerekek tollából: 
� Szuper volt a tábor azért, mert volt benne 

kvadozás, biciklizés, ügyességi és szabályossági 
pálya és különbözı játékok. 

� Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, 
nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó volt! 

� Játékosan tanultuk a közlekedés alapjait, jól érez-
tük magunkat, és szeretnénk, ha jövıre is lenne 
ilyen tábor. 

� Tök jó volt minden. 
� Jó volt, hogy új barátokkal ismerkedtem meg; jó, 

hogy tanulhattam a KRESZ-t, klasszak a közös 
játékok, és jók az ügyességi pályák. 

� Nagyon jól éreztük magunkat, jók voltak a progra-
mok. Ha lesz jövıre, mi ott leszünk! 

Köszönettel: 
a  Mindenki Közlekedik Baleset-megelızési Alapítvány  

ifivezetıi 

Baleset-megelőzési tábor Sülysápon 

Papírgyőjtés a Móra Ferenc Általános Iskolában! 
Szokásunkhoz híven idén is megszervezzük a papírgyőjtést iskolánkban  

október 19-tıl október 21-ig. 
A központi iskolában 8-tól 16 óráig, a tagiskolában  

hétfın és szerdán 6 óra 30–tól 8-ig, kedden pedig 12-tıl 15-ig vesszük át az összegyőjtött papírt! 
 

Kérjük, Ön is győjtse külön papírhulladékát! 
Tudta Ön, hogy 
• szelektív hulladékgyőjtés nélkül nincs újrapapír-gyártás? 
• a papírhulladék külön győjtésével növelhetı az egyre nagyobb költségigényő hulladéklerakók élettartalma? 
• a hasznosítható anyagok visszanyerésével és újrafeldolgozásával csökken a természetes erıforrások felhaszná-

lása? 
• a papírgyártás folyamatához jelentıs mennyiségő energiára van szükség? 
• újra papír alapanyag készítésével 75%-os víz- és több mint 50%-os energia megtakarítás érhetı el, és nincs 

szükség adalékanyagokra, mészkıre, kénre és klórra sem? 
Diákönkormányzat 


