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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
A megvalósítás alatt álló pályázatunk célja
közösséggé formálni a lakótelepen élőket, számukra
értékes programokat, rendezvényeket biztosítani.
A kiírás alapján a megvalósítás hangsúlyos eleme
az aktív állampolgárságra nevelés kell, hogy
legyen. Erre a programok összeállítása, tematika
meghatározása során mi is kiemelt figyelmet
fordítunk, azonban a lakosság együttműködése
nélkül ennek megvalósítására kevés esély lenne. Az aktív állampolgárság lényege,
hogy ismerve saját személyiségünket, lehetőségeinket, tudjuk, hol a helyünk
a nagyvilágban, valamint szűkebb közösségünkben, s társadalomban betöltött
szerepünket, feladatainkat is mindezek alapján a közösség érdekében tudatosan,
áldozatosan végezzük. Nem elég jogainkat ismerni és ezekre folyamatosan hivatkozni,
hanem elsősorban a kötelezettségeinket kell maradéktalanul teljesíteni szűkebb és
tágabb közösségeink érdekében.
Az aktív állampolgárság fontos eleme, hogy a meghatározó döntésekben a
körülményeket mérlegelve a közösség érdekeire figyelemmel felelősségteljesen
részt veszünk. Családunkban, lakótelepi társasházban viszonylag gyakrabban sor
kerül ilyen típusú döntésekre, hazánk településeinek életében ugyanakkor többnyire
4 évente nyílik erre lehetőség. Idén októberben is ilyen meghatározó döntésre
kerül sor: október 12-én önkormányzati választásokat tartanak Magyarországon,
melyen a lakosság dönti el, milyen irányba haladjon a település élete. Október 12-én
városunkban is választásra kerül sor, melynek kapcsán kérjük Kedves Lakótársainkat,
hogy aktív állampolgárként éljenek törvényben biztosított lehetőségükkel, s a közösség
érdekeire figyelemmel, felelősségteljes döntéssel vegyenek részt településünk jövőjét
meghatározó eseményen.

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András
Kedves Lányok és Asszonyok, Műkedvelő Férfiak! :)
Elindítunk egy levelező listát, ahol megoszthatjuk
egymással jól bevált, vagy újdonságként kipróbált
receptjeinket, vagy akár azt is, hogy honnan
lehet kecskesajtot, házi kolbászt beszerezni. Aki
szívesen bővítené e formában kis közösségünk
tudástárát, írjon a varga.agi14@gmail.com címre
vagy rendezvényeineken is leadhatja névvel ellátott
receptjeit, amelyet közzéteszünk a honlapunkon!
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OKTÓBERI PROGRAMOK
október 1. (szerda) 15:30 Filmklub: “Delfines
kaland 2.” című szinkronizált amerikai film
helyszín: Városi Mozi
október 2. (csütörtök) 18:00 “Tiszta Udvar –
Rendes Ház” díjátadó ünnepség
helyszín: Polgármesteri Hivatal
október 3. (péntek) 18:00 Filmklub: “A séf” című
szinkronizált amerikai vígjáték
helyszín: Városi Mozi
október 4. (szombat) Környezetrendezési nap
október 10. (péntek) 18:00 Biztonságos kerékpározás, felkészülés a télre
előadó: a Kossuth L. utcai Megyeri Kerékpár és Sí Szaküzlet munkatársa
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba
október 15. (szerda) 18:00 “Gyermeknevelés kérdései – gyermekbiztonsággal,
gyermekbalesetekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók” című előadás
előadó: dr. Páll Gabriella, gödöllői gyermekorvos
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
október 16. (csütörtök) 17:00 Kulisszatitkok, a barokk színjátszás különlegességei
előadó: dr. Papházi János, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetője
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba
október 21. (kedd) 17:00 Gödöllő szerepe az
1956-os forradalomban és szabadságharcban
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba
október 30. (csütörtök) 17:00 Hit és erkölcs
a XXI. században: “Egy igazi örömünnep:
Mindenszentek”
előadó: Kovács György, római katolikus káplán
helyszín: Erzsébet k. 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
www.varoskozpontert.hu, facebook.com/liszigodollo
Hétfő: ingyenes jogi tanácsadás (16.30–18.30)
Szerda: közös képviselői tanácsadás (15:00–17:00)
Hétvége: pingpong és konditerem használatának
lehetősége előzetes jelentkezés alapján
(a +36-70-773-0166 telefonszámon)

