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Új játszótéren hintázhatnak
a gyerekek

Folytatódik
az õsszel megkezdett építkezés...

Az Ifjúsági Fúvószenekar muzsikája mellett Pünkösd vasárnapján vehették hivatalosan is birtokba a gyerekek az egykori „Kinizsi-udvar” helyén épült új, korszerû, az EU-s szabványoknak is
megfelelõ játszóteret. A megjelenteket a polgármester úr köszöntötte e jeles nap alkalmából.
Életemnek elsõ tíz évét én is itt a Rákóczi utcában töltöttem, akkoriban még nem voltak ilyen szép játszóterek, így most külön
öröm számomra, hogy egy újabb játszóteret adhatunk át a gyerekeknek – mondta köszöntõjében Koósné Lévai Ildikó a Közmûvelõdési Bizottság elnöke. Majd Varga Imre atya mondott áldást az új
létesítményre. A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodások vidám kis mûsorral kedveskedtek a közönségnek. A játszótér kapujában lévõ
szalagot – mint címlapunkon látható – Palovics Lajos
polgármester és Szarka Attila, a kivitelezõ Pannon Park
Forest Kft. vezetõje vágta át.
Természetesen a jelenlévõ gyerekek nem várták
meg a hivatalos megnyitót,
mert azonnal kipróbálták a
homokozót, a libikókát, a
csúszdát és a hintákat.
Reméljük, hogy a szép
játszótér sok örömöt szerez
majd a kis lurkóknak. Reméljük, hogy kicsik és nagyok egyaránt vigyázni fognak a játszószerekre.

Aki mostanában sétált a biatorbágyi
Kölcsey Ferenc utcában, bizonyára felfigyelt arra, hogy milyen változások
történtek. Már az utca „derekán” járva
jól ráláthatunk a korábban bokrokkal
takart Halastóra, az utca végén pedig a
gyomoktól megtisztogatott rézsûben
szépen körvonalazódnak a megálmodott vízparti pihenõhely támfalai. Az
esõs õsz és a hosszú tél után végre újra lehetõségünk nyílt az építkezés folytatására. Egyik májusi hétvégén elkészült a kényelmes,
biztonságos és nagyon mutatós lejáró, illetve újabb rönksor „bújt
ki” a földbõl.
A közeljövõben szeretnénk a felsõ terasz rönksorait beépíteni,
az utca felõl fakorlátot felszerelni, valamint a vízelvezetõ árok oldalát terméskõvel megerõsíteni. A szükséges építõanyagok egy része
rendelkezésünkre áll, de a korlátok, illetve a felsõ terasz két oldalát
összekötõ híd faanyagát még ezután kell beszereznünk. Számításaink szerint ezeket a kiadásokat az Örökmozgó Alapítvány jelenlegi
vagyonából fedezni tudjuk. A megvalósításban változatlanul számítunk az óvódások szüleinek munkájára, de szívesen látjuk a hétvégi munkaalkalmakon Biatorbágy lakóit. Ezzel nemcsak a kivitelezés költségeit szeretnénk csökkenteni, hanem a szülõk számára is
szeretnénk ismerkedési alkalmat teremteni, egyben példát mutatni
gyermekeinknek arra, hogy közösen merészebb terveket is megvalósíthatunk.
Köszönjük mindazok segítségét, akik bármilyen formában támogatták az Örökmozgó Alapítványt és kezdeményezéseit. Ezúton köszönjük azt a 400 000 Ft-ot is, melyet Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete ítélt meg a pihenõhely megépítésére 2004-ben. Köszönettel fogadjuk a további adományokat is, hiszen a teraszok
„berendezése” még hátra van.
Mivel a nyári szünidõ miatt az óvodában ritkábban találkozunk,
kérjük, hogy azok, akik bármelyik hétvégén néhány órát az építkezésre tudnak szánni, jelezzék ezt az Örökmozgó Alapítvány
311-570-es, vagy a Tájvédõ Kör 311-132-es telefonszámán. Örömmel látunk újra mindenkit, aki már segített korábban, és hívjuk, bátorítjuk azokat, akik eddig még nem jöttek el.
Örökmozgó Alapítvány bankszámlaszáma: 64500058-12557932
Az alapítvány közhasznú, a gazdasági szervezetek vagy magánszemélyek adományairól igazolást készítünk, mely a hatályos jogszabályoknak megfelelõen adókedvezményre jogosítja támogatóinkat.
Horváth Dori Gabirella
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