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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Immár több mint fél éve indítottuk el lakótelepi
pályázatunkat. Be kell vallanunk, a kezdetekkor
nagy izgalommal és várakozással, ugyanakkor
a jövővel kapcsolatos számos nyitott kérdéssel
vetettük magunkat bele a munkába. Azóta
létrehoztuk a Városi Piac épületében a LISZI
Irodát, tanácsadást biztosítunk a lakosságnak,
sőt, büszkén jelenthetjük ki: túl vagyunk az 50.
közösségi rendezvényünkön is. Örömmel tölt el, hogy részesei lehetünk a lakótelepi
közösség építésének, s egyben továbbra is célunk, hogy mindezt értékközvetítő, a
lakosság számára hasznos és egyben érdekes rendezvények révén valósítsuk meg,
gazdagítva ezzel is városunk programkínálatát.
Júniusban pedig pályázatunk egy rendhagyó, egyben rendkívül látványos eleme
valósul meg. Gödöllő Város Önkormányzatával való hatékony együttműködésnek,
valamint eddigi takarékos költségvetésünknek köszönhetően minőségi fejlesztést
hajtottunk végre: megújult a Szentháromság templom előtti közterület. A téren
ezentúl padok, ivókút és felnőtt sporteszközök állnak a lakosság pihenésének
és sportolásának szolgálatára, mindez kulturált, igényes, zöld környezetben.
Újabb közösségi tér létesül városunkban, mely arra hív mindannyiunkat, hogy a
Főtérhez és a Mária-kerthez hasonlóan „töltsük meg azt élettel”, találkozzunk
ismerőseinkkel, s ezáltal is ápoljuk emberi kapcsolatainkat!

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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JÚNIUSI PROGRAMOK
június 7. (szombat) Klubfoglalkozás: ping-pong
és konditerem
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
június 14. (szombat) 13:30 Filmklub: “Violetta: A
koncert” című argentin koncertfilm
főszereplők: Diego Dominguez, Lodovica
Comello és Mercedes Lambre
helyszín: Városi Mozi
június 15. (vasárnap) 11:30
Szentháromság
templom előtti kert ünnepélyes átadása
június 16. (hétfő) 18:00 Németország - Portugália világbajnoki futballmérkőzés
- közös meccsnézés, közben játékos vetélkedő, ismeretterjesztés az
országokról
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
június 18. (szerda) Seuso-kincsek megtekintése - autóbuszos kirándulás a
Parlamentbe
találkozó: a Kossuth Lajos utcai Fűtőmű előtt 14:00-kor
június 24. (kedd) 18:00 Olaszország - Uruguay világbajnoki futballmérkőzés
- közös meccsnézés, közben játékos vetélkedő, ismeretterjesztés az
országokról
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
június 26. (csütörtök)
“Nincsen hulladék,
csak érték... Zöld Híd, amely átvezet egy
értéktisztelő világba” című tájékoztató
előadás - autóbuszos látogatás a gödöllői
hulladéklerakóhoz
találkozó: a Kossuth Lajos utcai Fűtőmű előtt
14:30-kor

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)

