Eldin
Apresiasi
Kegiatan
Komunitas Taman Ahmad Yani

Sejumlah warga mengikuti lomba tarik
tambang yang digelar Komunitas Olahraga
Taman Ahmad Yani dalam rangka memeriahkan
HUT ke-73 Kemerdekaan RI di kawasan Taman
Ahmad Yani Jalan Jenderal Sudirman Medan,
Sabtu (25/8). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 25/8 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin
mengapresiasi beberapa komunitas yang selama ini aktif
menggelar berbagai kegiatan positif di Taman Ahmad Yani Jalan
Sudirman Medan, seperti senam jantung sehat dan fotografi
dengan memanfaatkan fasilitas di area taman kota tersebut.
“Berbagai kegiatan yang digelar komunitas-komunitas tersebut
tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Medan yang
ingin bergabung dan menyalurkan hobinya disini, sehingga Taman
Ahmad Yani memiliki daya tarik untuk dikunjungi,” katanya di
Medan, Sabtu (25/8).
Walikota mengungkapkan hal itu di sela menghadiri acara
syukuran dan perlombaan olahraga dalam rangkaian memperingati

HUT ke-73 Kemerdekaan RI yang diselenggarakan Komunitas
Olahraga Taman Ahmad Yani.
Menurut dia, hingga saat ini tercatat sudah lima komunitas
yang selalu aktif melaksanakan berbagai kegiatan di Taman
Ahmad Yani.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komunitas Taman Ahmad
Yani dan juga warga Medan yang sering melaksanakan aktifitas
di taman ini, karena telah menjaga seluruh fasilitas serta
kebersihan,” tuturnya didampingi Ketua Yayasan Jantung
Indonesia Cabang Sumut Rita Maharani Dzulmi Eldin.
Pihaknya berharap Taman Ahmad Yani yang selama ini berada di
bawah pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
kelak mampu menjadi salah satu pusat kegiatan yang positif
bagi warga Medan serta menjadi
bersilaturrahmi yang baik.
Dikatakan Eldin, taman-taman di
diperuntukkan bagi masyarakat yang

wahana

bertemu

dan

Kota Medan memang
hendak melaksanakan

kegiatan, seperti berolahraga, perayaan-perayaan, pertunjukan
kesenian, bahkan pengajian, dan berbagai kegiatan positif
lainnya.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Komunitas
Olahraga Taman Ahmad Yani hari ini. Kegiatan ini selain
membangkitkan rasa nasionalisme, juga merupakan wujud syukur
kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang kita
rasakan bersama hingga hari ini,” ujar Walikota.
Kegiatan yang berlangsung semarak tersebut diawali dengan
senam bersama dan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan,
diantaranya lomba makan kerupuk, lomba bakiak, dan lomba
membawa kelereng dengan sendok.
Acara itu turut dihadiri, antara lain Kepala Bank Sumut Cabang
Medan Julian Helmi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Medan H.M. Husni dan Kabag Humas Setda Kota Medan Rasyid
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