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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kedves Lakótársak!

A májusi kiadványunk borítóján és a belső 
oldalakon olyan virágos fotók szerepelnek, 
melyek mindegyike közvetlen környezetünkben, 
társasházaink előtti közterületen készült. Örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy sokan időt, energiát és 
pénzt sem spórolva fáradoznak azért, hogy szebbé, 
otthonosabbá tegyék környezetünket. Ezúton is 
köszönjük mindazon lakótársaink munkáját, akik 

egész évben – s az áprilisi Virágos Gödöllőért Hétvége munkálataiban is – aktívan 
közreműködtek. Egyben biztatni tudjuk a lakóközösségeket a „Tiszta Udvar, Rendes 
Ház 2014” kiíráson való részvételre, melyről további információ a Gödöllői Szolgálat 
hasábjain található.

Május hónap során újabb rendhagyó rendezvényre kerül sor lakótelepünkön! A 
hónap utolsó napján, május 31-én szombaton megrendezésre kerülő Egészségnap 
keretében ingyenes szűrésekre, tanácsadásra hívjuk Önöket, melyet a helyszínen 
is igényelhető, térítésmentes LISZI kártyával rendelkezők vehetnek igénybe. Az 
esemény helyszínéül a Szent Imre Katolikus Általános Iskola szolgál. Célunk, 
hogy pályázatunk lehetőségein belül hozzájáruljunk a lakosság egészségének 
megőrzéséhez, az esetleges problémák mielőbbi felismeréséhez. Lehetőséget 
kívánunk biztosítani Önöknek ahhoz, hogy egy helyen, viszonylag könnyen igénybe 
tudják venni a különféle vizsgálatokat, szűréseket. A teljesség igénye nélkül 
jelezzük: a 9 és 13 óra között rendezendő egészség napunkon sor kerül az ingyenes 
vérnyomás és vércukor mérésen túl légzésfunkciós vizsgálatra, allergiatesztre, 
dohányzásról leszoktató előadásra, valamint egy konyhabemutató keretében az 
egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadásra is.

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András

A Lakóközösségi Információs és Szolgáltató 
Irodában, valamint rendezvényeinken LISZI kártya 
igénylésére nyílik lehetőség a Lakók számára. 
Célunk, hogy a kártya ne csupán egyszerűen 
ingyenes részvételi lehetőséget biztosítson 
programjainkon, hanem hozzá is járulhasson, 
hogy minél többen lehessünk lakókörnyezetünk 
társadalmi életének aktív szereplői, részesei.
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MÁJUSI PROGRAMOK

május 6. (kedd) 17:00   Nepomuki Szent János 
kultusza Gödöllőn és a Váci Egyházmegyében
előadó: dr. Lábadi Károly, gödöllői néprajzkutató
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba

május 12. (hétfő) 18:00   Filmklub: “Isten Fia” 
szinkronizált amerikai film
főszereplő: Diogo Morgado, Amber Rose Revah
helyszín: Városi Mozi

május 17. (szombat) 7:00   Kerékpártúra a 
Hungaroringre
találkozó: Erzsébet királyné krt. 4. előtt

május 19. (hétfő) 16:00   Filmklub: “Názáreti Mária” német-olasz film
főszereplő: Alissa Jung és Andreas Pietschmann
helyszín: Városi Mozi

május 29. (csütörtök) 18:30   Együtt a sikeres Gödöllőért - eredmények, tervek és 
elképzelések városunkban
vendég: dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola ebédlője

május 31. (szombat) 9:00-13:00   Egészségnap különböző szűrővizsgálatokkal, 
előadásokkal, bemutatóval, többek között:
•	 ingyenes vérnyomásméréssel
•	 ingyenes vércukorméréssel
•	 légzésfunkciós vizsgálattal
•	 allergiateszttel
•	 dohányzásról leszoktató tanácsadással
•	 egészséges életmóddal kapcsolatos 

tanácsadással
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
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LAKÓKÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓS 
ÉS SZOLGÁLTATÓ IRODA (LISZI)
Városi Piac Üzletház, 242. Irodahelyiség
Nyitvatartás: K, Cs: 8 - 12, Sze, P: 14 - 19,  Szo: 9 - 13
+36-70-773-0166, liszi.varoskozpont@gmail.com
Hétfő:      ingyenes jogi tanácsadás (16.30–18.30)
Szerda:   közös képviselői tanácsadás (15:00–17:00)
Szerda:   nordic walking (kezdőknek 15:30)  
   (haladóknak 17:30)
Hétvége: pingpong és konditerem használatának  
       lehetősége előzetes jelentkezés alapján
      (a +36-70-773-0166 telefonszámon)




