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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Örömmel adunk hírt róla, hogy lakóközösségünk
ismételten jelesre vizsgázott összefogásból és
együttműködésből. A Szent István tér, az Erzsébet
királyné körút lépcsőházai (a Mihály Dénes, a
Magyar Kázmér és Nagy Sándor közzel együtt),
valamint a Kossuth Lajos utca lépcsőházai
közül néhányan beneveztek Gödöllő Város
Önkormányzata által kiírt Tiszta Udvar Rendes
Ház versenybe a Legszebb Lakótelep cím elnyeréséért. Bár a megmérettetés
végeredménye még nem ismert, azt azonban tudjuk, hogy a zsűri tagjait lenyűgözték
a területen látottak, mely az itt élő lakóknak köszönhető. Jóleső érzés ugyanakkor,
hogy a közterület nem a cím elnyerése miatt tiszta, rendezett és virágos, hanem
mindez a lakótársak közösséget megajándékozó munkájának, rászánt idejének
eredménye.
A megmérettetés ugyanakkor még nem ért véget. Várhatóan augusztus hónapban
városunkba érkezik a Virágos Magyarországért mozgalom zsűrije, hogy megtekintse
többek között valamely lakótelep rendezettségét, virágos voltát. A bíráló bizottság
látogatásakor jó esély mutatkozik arra, hogy LISZI területén lévő lakótelepet
keresnek fel. Ezért továbbra is arra kérjük és biztatjuk Kedves Lakótársakat, hogy
a korábbiakhoz hasonlóan vigyázzunk környezetünk szépségére, tisztaságára, s
lehetőség szerint ablakba, balkonládákba helyezett virággal tegyük még szebbé,
otthonosabbá lakóhelyünket!
Természetesen, amennyiben a városi, valamint az országos megmérettetésen
sikerrel szerepelünk, akkor TÁMOP pályázatunk révén – a tavaszi akcióhoz
hasonlóan – ősszel újabb, közterületi virágosítási
akciót szervezhetünk! Ehhez kérjük minden
lakótársunk szíves együttműködését és segítségét!

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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AUGUSZTUSI PROGRAMOK
augusztus 7. (csütörtök) 18:00 “Civilek a Téren”:
Blaháért Társaság Gödöllő közéletében
előadó: dr. Bucsy László és Pecze Dániel
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
augusztus 11. (hétfő) 18:00 Egészséges életmód
és nyár esti közösségépítő szabadtéri
sütögetés a Harasztban
helyszín: újonnan átadott játszótér a Haraszt
közben
augusztus 19. (kedd) 18:00
Szent István
kultuszának újjáéledése Mária Terézia korában
előadó: dr. Papházi János, történész-muzeológus, a Gödöllői Királyi Kastély
múzeumi osztályvezetője
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
augusztus 22. (péntek) 18:00 Szent István napi megemlékezés a Szent István
téren
helyszín: Szent István tér
augusztus 27. (szerda) 18:45 Filmklub: “Az élet ízei” című szinkronizált amerikai
romantikus film
helyszín: Városi Mozi
augusztus 30-31. (hétvége) Sportnap: pingpong,
csocsó, billiárd
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
augusztus
“Éltető elemünk a víz” című
tájékoztató előadás - autóbuszos látogatás a
gödöllői szennyvíztisztitó telephez
további
részletekről
a
későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket

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)

