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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
A megszokottól kissé eltérő időben, július
hónap „közepén” köszöntjük Önöket. Rendkívüli
kiadásunknak egész egyszerű oka van: a minden
háztartásba eljutó Gödöllő Szolgálat július
hónapban nem jelenik meg, ezért ily módon
kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Lakókat tervezett
programjainkról, rendezvényeinkről.
Tartalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. A LISZI rendezvények indításakor
még felmerült bennünk a kérdés, hogy fenn tudjuk-e tartani a kezdetekkor
megszokott színvonal megtartása mellett a lakosság érdeklődését, aktivitását. Az
elmúlt időszak pozitív visszajelzése alapján megállapíthatjuk, hogy rendezvényeink
látogatottsága nem csökkent, ráadásul a 250. LISZI kártya kiadására is hamarosan
sor kerül.
Júliusi programjaink során nyári hangulatot kívántunk megteremteni. A labdarúgó
világbajnokság mérkőzéseinek megtekintése, vagy az autóbuszos útjaink is a könnyed
programok közé sorolhatók: július második felében is folytatódik ez a tendencia.
Várjuk Önöket hagyományos bográcsozásunkra, valamint első alkalommal történő
pincelátogatásunkra is. Ez utóbbit különös módon hagyományteremtőnek szánjuk,
magyarságunk egyik legszebb gasztronómiai jellegzetességének kívánunk mi is
ezáltal aktív részese lenni.
Reméljük, hogy rendezvényeinket az eddig megszokotthoz hasonló létszámban
és szellemiségben köszönthetjük Önöket. Érzékelve ugyanakkor a nyári szezon
hatását, kívánunk minden Kedves Lakótársunknak a nyári időszak szabadságaihoz
jó pihenést és feltöltődést.

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András
A LISZI program újabb mérföldkövéhez érkezett,
immár a világhálón is megtalálhatók vagyunk.
Augusztustól
a
www.varoskozpontert.hu
honlapunkon és a www.facebook.com/liszigodollo
facebook
oldalunkon
is
tájékozódhatnak
rendezvényeinkről és a LISZI-vel kapcsolatos
aktuális információkról.
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JÚLIUSI PROGRAMOK
július 15. (kedd) 16:00 Filmklub: “Így neveld a
sárkányodat 2.” című szinkronizált amerikai
családi animációs film 3D-ben
helyszín: Városi Mozi
július 18. (péntek) 18:00 Nyár esti közösségépítő
szabadtéri bográcsozás
helyszín: Erzsébet királyné krt. 4. előtt
július 19. (szombat) 18:00 Nyár esti közösségépítő
szabadtéri sütögetés
helyszín: Dózsa Gy. út 48. mögötti közösségi tér
július 25. (péntek) Nagyrédei pincelátogatás - autóbuszos kirándulás a T.bor
Pince és Vendégházhoz
előzetes regisztráció szükséges július 17-ig a LISZI telefonszámán
jelentkezés: +36-70-773-0166
Figyelem! A pincelátogatást technikai okok (Forma1 Magyar Nagydíj) miatt az
előzetes tervektől eltérően nem Mogyoródra, hanem Nagyrédére szervezzük.
találkozó: a Kossuth L. utcai Fűtőmű előtt 16:30-kor
július 29. (kedd) 18:00
Felelős állattartás a társasházakban - praktikák
bemutatóval
előadó: Halász Árpád, Gödöllői Kutyasport
Központ (GKSK) vezetője
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
július 30. (szerda) 18:00 Hit és erkölcs a XXI.
században
Beszélgetés Gyuri atyával “Székelyföldi
freskók” címmel
előadó: Kovács györgy, római katolikus káplán
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba

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)

