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FEKETÉN - FEHÉREN

Országos verseny Gyömrőn
Idén a Fekete István Iskolák Országos Találkozóját, a KELEnapot, április 29-én Gyömrőn rendezték meg. Ez a nap koronája
volt a féléves munkának. Hazánk minden tájáról érkeztek vetélkedni vágyó „feketések.”
Már januártól készültek a gyerekek a beküldhető pályázatokra
és a helyi versenyekre rajz, vers és prózamondó, szépolvasó,
tárgyalkotó, társasjáték-készítő, ppt, fotó, népdaléneklés, akadályverseny témákban.
Az akadályverseny csodálatos környezetben és jó hangulatban zajlott a strand és horgásztó területén. Ízelítő a feladatokból:
horgászbot összerakása, úszó felszerelése, madárnév és hang

felismerése, célbadobás parittyával, evezés nádkerüléssel, kikötéssel, activity állatos közmondásokkal.
A KELE-nap a Hankó Művészeti Központban kezdődött megnyitóval, műsorral, és ott záródott a program az eredményhirdetéssel. A helyi Fekete István Iskolában nézhettük meg a tanulók
alkotásait, és kaptunk finom gulyáslevest és süteményt ebédre.
A vendégfogadásban, irányításban az iskola volt tanulói is részt
vettek, így minden csapattal tudtak személyesen foglalkozni. A
zárórendezvény előtt még volt idő egy kis sétára a tó körül, és
egy állatmenhely megtekintésére.
Köszönjük Gyömrőnek a lendületes, kiváló szervezést, és a
szeretetteljes vendéglátást!
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napra kezdtek el ötletelni. Ha így van, elértük a célunkat, jól éreztük magunkat, együtt játszottunk a családokkal (gyerek-szülőtanár), megmutattuk talán kevésbé ismert oldalainkat is, s
Az idén tavasszal rendeztük meg – immár második alkalommal – reméljük, valóban hagyományt teremtünk a Családi Nappal.
Pivarnyik László
az iskolai Családi Napot. A tavalyi év sikerén felbuzdulva, ezúttal
még több energiát fektettünk ebbe a délutánba.
A következő programok várták a családokat:
• Táncháztűznéző – Táncház Eszter nénivel
• Logikalandpark – Logikai játékok Pali bácsival
• Családi Csillag Születik – Karaoke Orsi nénivel
• Családi partizánakció – Partizánjáték a tornateremben Zsófi nénivel
• Szöszmötölő – Kézműves munka Nóri nénivel
• Elvarázsolt osztály – Családi Kísérlet Kastély, csodák tűzzel,
vízzel, levegővel Vidra Ági nénivel és Timi nénivel
Mindeközben az udvaron megkezdte jó illatú működését Robi
bácsi látványkonyhája néhány lelkes szülő és diák segédletével.
A benti programok végeztével az udvari színpadon Kaszab
Tibor és Simi, illetve Laci bácsi szórakoztatta a nagyérdeműt.
Közben elkészült és hihetetlen sebességgel el is fogyott a bogrács-babgulyás. A napot a Pause zenekar és Mr. Ers alternatív
rockzenéje zárta.
Büszkén állíthatjuk, hogy nagy sikere volt a rendezvénynek,
amit az is bizonyít, hogy a szülők már a következő évi családi
Fotó: Iskola

Családi Nap a Feketében
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Felhívás gyom- és parlagfű
mentesítésre!

Nyári szü

Fotó: Szerző
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Újtelepen lesz a nyári napközis tábor
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szolgálat Názáret otthonának
évente há- biztosítják.
Az előzetes
programterv alapján tartalmas időtöltés vár
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napján és karácsonykor.borozókra.
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tudtuk meg Friedrich Antalné klubvezetőtől.

vetkező héten a napközis tábor látogatója lesz. A tábor költségeit
finanszírozza. A táborban csak az étkezésért
kell térítési díjat fizetnie a szülőknek. A tanév folyamán kapott
kedvezményeket a tábor ideje alatt is érvényesíthetik a szülők.

HÍRLAP
SOROKSÁRI
az önkormányzat
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Fotók: Szerző

jelentek dr. Kolosi István, Tüskés Józsefné, szedtek még eldobált autókereket, műanyagpalackokat, elszakadt horgászzsinórokat is.
A Szentlőrinci út –
Temetősor környékén már kizöldelltek
a
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HÍRLAP
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május
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Tisztelni kell az embereket – vallja a kitüntetett polgárőr

Polgári foglalkozását tekintve gondnok. A
legtöbb kerületi rendezvényen találkozhatunk vele, 14. éve önkéntesen és nagy
odaadással szolgálja Soroksárt. Nagy
munkabírású, kitűnően látja el feladatát a
Soroksári Polgárőrség Egyesületben és a
szolgálatban egyaránt. Polgárőrtársai tisztelik és elismerik munkáját, ezért döntött
úgy 2016-ban a Soroksári Polgárőrség
Egyesület elnöksége, hogy megérdemli
az „Év kerületi polgárőre” címet. Kovács
István hangsúlyozza, ő inkább segíteni
szeret a lakosoknak, mint sem, hogy beszéljen róla.
– Van, amikor 12 órát is talpon vagyok
egyhuzamban, de volt már olyan szolgálatom, amikor 24 órát voltam ébren. Amit
megígérek, azt szeretem betartani. A rend
iránti igény visz előre. Volt olyan esetünk,
amikor járőrben voltunk az egyik polgárőrtársammal és egy 9 éves gyermeket találtunk este az utcán. Megmondta hol

lakik, hazavittük. Az édesanyja nem is
tudta, hogy a gyerek elszökött otthonról.
Akadt olyan esetünk, amikor egy idős
nénit látogattunk meg és olyan hideg volt
nála, hogy a pohárban megfagyott a víz.
Segítettünk neki, szereztünk tűzifát, felaprítottuk és befűtöttünk. Utána intézkedtünk, hogy kaphasson tüzelőt. Bátran oda
kell menni az emberekhez, hogy segíthessünk. Hajléktalanokat is felkaroltunk,
vittünk nekik takarót, és tájékoztattuk őket
arról is, hogy hol találnak menedéket. A
leghumorosabb pedig az volt, amikor egy
nagy rendezvényen a mobilvécére fordítva ült fel a delikvens, beleesett az alkalmatosságba, mert enyhén kapatos volt.
Nekünk, polgárőröknek kellett „szorult”
helyzetéből kiszabadítani – emlékezett
vissza Kovács István, akinek mindig nagy
élmény, ha neves művészekkel találkozhat a rendezvényeken.
– Ha szolgálatba megyünk terepre, akkor
annak útiköltségét, például a benzinpénzt,
a polgárőrszövetség a saját keretéből téríti – mondta Kovács István. Megtudtuk,
hogy a polgárőröknek igazolványuk van,
kötelezően vizsgát kell tenniük, sőt szakosodnak is, jogi, közlekedésbiztonsági
szakismeretekre is szert tehetnek.

Fotó: Magánarchívum

Tavaly kapta meg a kerületben az év
polgárőre kitüntető címet Kovács István. A halk szavú férfi 26 éve dolgozik
szabadidejében polgárőrként, ebből 14
évet töltött a kerületi szövetség tagjaként.

Az oldal cikkeit írta: Ilonka Mária
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