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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Gödöllő városa
ismételten egyike lehet azon településeknek, ahol
sikeres Európai Uniós pályázat valósulhat meg. Mint
bizonyára az Önök számára is ismert, a Gödöllő
Városközponti Lakótelepért Egyesület a TÁMOP
5.5.4-13/1 kiíráson lakótelepi közösségépítés
céljából támogatást nyert el. Ennek köszönhetően
az elmúlt év decemberében azzal a céllal kezdtük
el a munkát, hogy sikerüljön még inkább megerősíteni, összekovácsolni, közösséggé
formálni a többlakásos társasházi övezetet, az itt élő embereket.
Ennek érdekében információs irodát működtetünk a
Városi Piac Irodaházában, hiánypótló, a lakóközösség
számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő
eltöltést elősegítő programokat és szolgáltatásokat
szervezünk aktív állampolgárságra, társadalmi
cselekvésre és közösségi tevékenységre nevelő
ismeretterjesztő
előadásokkal
együttesen.
Hisszük, hogy – az általános közvélekedéstől
eltérően – igenis valódi közösségi élet teremthető
a lakótelepi övezetben, melynek garanciáját jelen
esetben az itt élő emberek pozitív hozzáállása,
részvétele, önzetlen segítsége jelentheti. A sikeres
pályázatunknak köszönhetően ennek a folyamatnak kívánunk mozgatója, katalizátora
lenni értékes programsorozattal, érdekes előadásokkal, klubfoglalkozásokkal,
ingyenes moziműsorral, kulturális, szabadidős programokkal, rendezvényekkel.
Programjainkról, amelyekre sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket, a jövőben
rendszeresen tájékoztatni fogjuk!

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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FEBRUÁRI PROGRAMOK
február 6. (csütörtök) 17:00 “Civilek a Téren”:
a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület
bemutatkozása
előadó: dr. Reindl László, egyesületi elnök
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
február 13. (csütörtök) 17:00 Teaház – kötetlen
beszélgetés élőzenével (az estet a PickArt
zenekar teszi még hangulatosabbá)
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
ebédlője
február 14. (péntek) 17:00 “Ép testben hogyan éljek?” - gyakorlati tanácsok az
influenza elleni harchoz
előadó: Jeneyné dr. Szkalák Ilona, háziorvos
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
február 20. (csütörtök) 16:00 “Hit és erkölcs a XXI. században” - beszélgetés
“Társadalmi körkép nyugattól Keletig” címmel
előadó: Kovács György, római katolikus diakónus
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
február 21. (péntek) 17:00
Nők szerepe a családban és a társadalomban
ismeretterjesztő előadás a családi életre
nevelésről
előadó: Bedőné Grébel Anita, pedagógus és
Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, gyógyszerész
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola
február 28. (péntek) 20:00
Filmklub:
“Műkincsvadászok” című kalandfilm
rendező és főszereplő: George Clooney
helyszín: Városi Mozi

LAKÓKÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓS
ÉS SZOLGÁLTATÓ IRODA (LISZI)
Városi Piac Üzletház, 242. Irodahelyiség
Nyitvatartás: K, Cs:
8 - 12
		
Sze, P: 14 - 19
		
Szo:
9 - 13
Telefon: 0670-773-0166
E-mail: liszi.varoskozpont@gmail.com
Minden hétfőn 16.30 – 18.30
Ingyenes jogi tanácsadás
Minden szerdán 15:00–17:00
Ingyenes közös képviselői tanácsadás

