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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a TÁMOP 5.5.413/1-2013-0002 azonosítóval rendelkező lakótelepi
közösségépítő pályázatunk keretében a magunk
mögött hagyott 3 hónapban sikerült Önöket
programjainkkal megszólítani, rendezvényeinken
köszönteni. A program során eddig eltelt, immár
közel 100 nap alatt szervezett klubfoglalkozások,
előadások,
szabadidős
rendezvények
látogatottsága megerősített minket eredeti célkitűzéseinkben. Lelkesedést,
lendületet és erőt kaptunk a további feladatok teljesítéséhez. Április hónapban egy
új kezdeményezéssel kívánjuk bővíteni a lakók számára nyújtott lehetőségeket:
szívesség szolgáltatások szervezését tűztük ki célként magunk elé.
A szívesség szolgáltatást a lakosság önsegítő képességére alapozva, a társadalmi
felelősségvállalásban, kezdeményező- és cselekvőképességben rejlő értékekre
építve tervezzük. Sok esetben tapasztalhatjuk, hogy a társasházi lét során ugyan
csupán néhány méterre élünk egymástól, mégsem ismerjük a körülöttünk élő
lakótársaink legalapvetőbb problémáit, igényeit. Célunk, hogy összegyűjtsük
mindazon tevékenységeket, amiket a lakók jó szívvel, önzetlenül fel tudnak ajánlani
a lakótársak számára, továbbá rögzítsük az igényeket is. Bizonyára mindannyian
megtapasztalhattuk, milyen örömet jelenthet egy-egy már nem használt bútor,
működőképes háztartási gép, játék, jó helyre történő eljuttatása, vagy lakótársunk
segítése akár bevásárlás, korrepetálás, de egyszerűen csak mindennapi odafigyelés
által is. A közösség ereje abban rejlik, hogy tudunk egymásról: van hová fordulnunk,
ha szükségünk van valamire, ugyanakkor segítünk, ha fölösleges kapacitások
állnak rendelkezésünkre.
Ehhez a közösségépítéshez szeretnénk segítséget
nyújtani az Önök együttműködésével. Amennyiben
a mellékelt lapon szereplő tevékenységek,
termékek közül akár szükségük van valamire,
akár felajánlással tudnak élni lakótársuk számára,
a lapot kitöltve juttassák el hozzánk a Városi Piac
Üzletházban található LISZI Irodába, vagy adják át
számunkra rendezvényeinken.
Programjainkra, összejöveteleinkre továbbra is
sok szeretettel várjuk Önöket!

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András
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MÁRCIUSI PROGRAMOK
március 6. (csütörtök) 17:00 A kozákoktól a
“Narancsos forradalomig”
ismeretterjesztő előadás Ukrajnáról
előadó: dr. Jeney László, egyetemi oktató
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
március 12. (szerda) 17:00
Gödöllő szerepe
az
1848-49-es
forradalomban
és
szabadságharcban, helytörténeti előadás
előadó: Lencsés Barna, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanára
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
március 13. (csütörtök) 18:00
Közösségépítés, közösségmegtartás a
társasházakban
előadó: Dolányi Sándor, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői
Egyesületének elnöke
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
március 20. (csütörtök) 18:00 Hit és erkölcs a XXI. században
Beszélgetés “Értékeink mozgásban – személyes, társadalmi és kulturális
javaink sorsa” címmel
előadó: Kovács György, róm. katolikus diakónus
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
március 27. (csütörtök) 18:00 A sport, mint az
egészségnevelés eszköze
előadó: Gémesi Csanád, kardvívó, a 2013.
esztendőben az ÉV Sportolója Gödöllőn
helyszín: Szt. Imre Katolikus Általános Iskola
március 28. (péntek) 18:15 Filmklub: “Noé”
főszereplő: Russell Crowe és Anthony Hopkins

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 16.30–18.30:ingyenes jogi tanácsadás
Szerda 14:00–15:30: nordic walking
Szerda 15:00–17:00:ingyenes közös képviselői
tanácsadás

