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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Pályázati programunk kezdetén célul tűztük ki
magunk elé többek között a gödöllői értékek
lakótársaink számára történő bemutatását,
megismertetését. Rendezvényeink során kiemelt
figyelmet fordítottunk arra, hogy az előadásokat
lehetőleg helyben ismert és elismert szakemberek
tartsák, városunk életében aktív személyek
válhassanak még inkább ismertté és oszthassák
meg gondolataikat minden érdeklődő számára.
Elsőre talán különös lehet, hogy nem feltétlenül szükséges a média által futtatott neves
szakemberek meghívásával élni a színvonalas programsorozat összeállításához. Emiatt
mi is apróbb kételyek között álltunk neki a programok megvalósításához, az idő azonban
bebizonyította: a városunkban élő lakótársaink között is megtalálhatók mindazok, akik
színvonalas előadással nemcsak hozzá tudnak járulni programsorozatunk sikeréhez,
hanem gödöllőiként őszintén és hitelesen tudják képviselni az általuk elmondottakat.
Mindezt jól bizonyítják a különféle kulturális, civil szervezetekkel kapcsolatos, vagy
akár a hit és erkölcs témakörben megrendezett rendezvények, csakúgy, mint a
kulturális, zenés estek.
A jövőben sem kívánunk fenti elképzeléseinken változtatni. Novemberi
programkínálatunkban is gödöllői előadókat köszönthetünk klubfoglalkozásainkon,
úgy az Ugandával kapcsolatos rendezvényen, mint az energiahatékonyságról szóló
összejövetelünkön is. Mindemellett lehetőség nyílik a Magyarországon már oly
kevés kisvárosi mozi egyikének kulisszatitkaiba történő betekintésre, csakúgy mint a
hazai tésztagyártás rejtelmeinek megismerésére annak egyik meghatározó üzemén
keresztül. S természetesen várjuk Önöket őszi
Teaházunkba, valamint a számos szűrővizsgálatot
magában foglaló Egészségnapunkra, melyről
további információkat a mellékelt lapon találhat.

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András
Kedves Lányok és Asszonyok, Műkedvelő Férfiak! :)
Osszuk meg egymással jól bevált, vagy újdonságként
kipróbált receptjeiket, vagy akár azt is, hogy például
honnan lehet kecskesajtot, házi kolbászt beszerezni!
A házi praktikákat elküldhetik a varga.agi14@gmail.
com címre vagy leadják rendezvényeineken is.
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NOVEMBERI PROGRAMOK
november 6. (csütörtök) 17:00 “Ismeretterjesztő
előadás “Ha kérditek idehaza: na milyen (volt)
Uganda?...” címmel
előadó: Venance Wapokurwa, gödöllői lakos,
Ugandai–Magyar Baráti Társaság elnöke
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba
november 8. (szombat) 9:00–13:00 Egészségnap
különböző
szűrővizsgálatokkal,
gyógytornával, előadásokkal és bemutatókkal
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
november 12. (szerda) 17:00 Energiahatékonyság, megtakarítási lehetőségek
előadó: a gödöllői Greendependent Egyesület munkatársa
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba
november 15. (szombat) 10:00 A magyar mozi helyzete, gödöllői mozi bemutatása
előadó: Reményi Richárd, a gödöllői Városi Mozi üzemeltetője
helyszín: Városi Mozi
november 21. (péntek) Autóbuszos kirándulás a Józsa Tésztaipari Kft.-hez
előadó: Józsa Béla, gödöllői vállalkozó
találkozó: Kossuth L. utcai Fűtőmű előtt, 9:00, előzetes telefonos regisztrációval
november 22. (szombat) 14:00 Filmklub: “Villám
és a varázsló” című szinkronizált film 3D-ben
helyszín: Városi Mozi
november 28. (péntek) 17:00 Teaház: kötetlen
beszélgetés élőzenével – az estet a PickArt
zenekar teszi még hangulatosabbá
helyszín: Szt. Imre Katolikus Ált. Iskola ebédlője
november vége Adventi koszorúkészítés
helyszín: Szentháromság Templom

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)

