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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kedves Lakótársak!

Bizonyára még élénken él mindannyiunkban 
városunk két évvel ezelőtti sikere, amikor főterünk 
megkapta a Legszebb Főtér elismerést hazánkban. 
Ráadásul idén márciusban egy újabb, immár 
nemzetközi “skalpot” is begyűjtött településünk: 
a Szent István Egyetem botanikuskertjében 
található vén vackor az Év Fája versenyben – a 
Magyarországon megszerzett „aranyérem” után 

– az európai megmérettetésen ezüstérmes lett. Úgy érezzük, joggal lehetünk 
büszkék lakóhelyünkre, s bátran kijelenthetjük: a sikerek örömmel és egészséges 
büszkeséggel töltenek el mindannyiunkat.

Fenti sikereink alapja ugyanakkor nem csupán főterünkben, vagy a vén vackorban 
rejlik.  Lépcsőházunkból kilépve ugyanis bármerre nézünk, gondozott zöld területek, 
virágokkal teli virágládák, ápolt sövények vesznek körül bennünket. Sokszor bele 
sem gondolunk abba, hogy mindezen értékek mögött emberek áldozatos munkája, 
ideje, összefogása áll. Mindannyian ismerhetjük – és reméljük, ismerjük is – azon 
Lakótársainkat, akik önzetlensége nélkül szürkébb, sivárabb lenne környezetünk: 
áldozatos munkájukért köszönet illeti Őket!

Április hónap során a LISZI-ben rejlő lehetőségekkel is hozzá kívánunk járulni 
környezetünk további szépítéséhez: a Virágos Városért programhoz csatlakozva 
április 12-én, szombat délután 15 órára szeretettel hívunk mindenkit saját 
lépcsőháza elé, hogy együtt tegyük még szebbé közvetlen környezetünket. A 
városszépítési nap részleteiről április 2-án, szerdán lakossági fórum keretében 
adunk részletes tájékoztatást, melyre ezúton is meghívjuk és várjuk Önöket!

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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MÁRCIUSI PROGRAMOK

április 2. (szerda) 18:00   Tájékoztató előadás a 
“Virágos Városért Hétvége” programról
vendég:  Pecze Dániel, Gödöllő Város 
alpolgármestere
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

április 4. (péntek) 18:00   “Civilek a Téren”: Teleki 
Pál Egyesület Gödöllő közéletében
előadó: dr. Fábri Mihály, elnök, ny. pedagógus, 
Gödöllő Város Díszpolgára
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba

április 10. (csütörtök) 17:00   “Látogatóban a Vén Vackornál”: autóbuszos, vezetett 
kirándulás az Év Európai Fája versenyben ezüst-, az Év Magyarországi Fája 
versenyben aranyérmes vadkörtefához 
találkozó: a Kossuth Lajos utcai Fűtőmű előtt 17:00-kor

április 11-13.   Virágos Városért Hétvége, további részletek az április 2-i előadáson
április 12. (szombat) 15:00   “Ha a város (sz)épül, a közösség is (sz)épül”: 

virágosítás lakókörnyezetünkben
helyszín: részletek megbeszélése az április 2-i előadáson

április 16. (szerda) 18:00   Húsvéti tojásfestés- és díszítés Guba Erzsébettel és 
Sima Gáborné Margit nénivel
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba

április 24. (csütörtök) 18:00   A tavaszi kerékpár 
generálszervíz alapfogásai, saját kerékpárunk 
karbantartása Megyeri Péterrel
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. előtt

április 30. (szerda) 17:00   Filmklub: “Rio 2” 
családi mozidélután 3D-ben
helyszín: Városi Mozi



LISZI | Lakótelepi közösségépítés | 2014. április

LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kedves Lakótársak!

Bizonyára még élénken él mindannyiunkban 
városunk két évvel ezelőtti sikere, amikor főterünk 
megkapta a Legszebb Főtér elismerést hazánkban. 
Ráadásul idén márciusban egy újabb, immár 
nemzetközi “skalpot” is begyűjtött településünk: 
a Szent István Egyetem botanikuskertjében 
található vén vackor az Év Fája versenyben – a 
Magyarországon megszerzett „aranyérem” után 

– az európai megmérettetésen ezüstérmes lett. Úgy érezzük, joggal lehetünk 
büszkék lakóhelyünkre, s bátran kijelenthetjük: a sikerek örömmel és egészséges 
büszkeséggel töltenek el mindannyiunkat.

Fenti sikereink alapja ugyanakkor nem csupán főterünkben, vagy a vén vackorban 
rejlik.  Lépcsőházunkból kilépve ugyanis bármerre nézünk, gondozott zöld területek, 
virágokkal teli virágládák, ápolt sövények vesznek körül bennünket. Sokszor bele 
sem gondolunk abba, hogy mindezen értékek mögött emberek áldozatos munkája, 
ideje, összefogása áll. Mindannyian ismerhetjük – és reméljük, ismerjük is – azon 
Lakótársainkat, akik önzetlensége nélkül szürkébb, sivárabb lenne környezetünk: 
áldozatos munkájukért köszönet illeti Őket!

Április hónap során a LISZI-ben rejlő lehetőségekkel is hozzá kívánunk járulni 
környezetünk további szépítéséhez: a Virágos Városért programhoz csatlakozva 
április 12-én, szombat délután 15 órára szeretettel hívunk mindenkit saját 
lépcsőháza elé, hogy együtt tegyük még szebbé közvetlen környezetünket. A 
városszépítési nap részleteiről április 2-án, szerdán lakossági fórum keretében 
adunk részletes tájékoztatást, melyre ezúton is meghívjuk és várjuk Önöket!

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.

LISZI | Lakótelepi közösségépítés | 2014. április

MÁRCIUSI PROGRAMOK

április 2. (szerda) 18:00   Tájékoztató előadás a 
“Virágos Városért Hétvége” programról
vendég:  Pecze Dániel, Gödöllő Város 
alpolgármestere
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

április 4. (péntek) 18:00   “Civilek a Téren”: Teleki 
Pál Egyesület Gödöllő közéletében
előadó: dr. Fábri Mihály, elnök, ny. pedagógus, 
Gödöllő Város Díszpolgára
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba

április 10. (csütörtök) 17:00   “Látogatóban a Vén Vackornál”: autóbuszos, vezetett 
kirándulás az Év Európai Fája versenyben ezüst-, az Év Magyarországi Fája 
versenyben aranyérmes vadkörtefához 
találkozó: a Kossuth Lajos utcai Fűtőmű előtt 17:00-kor

április 11-13.   Virágos Városért Hétvége, további részletek az április 2-i előadáson
április 12. (szombat) 15:00   “Ha a város (sz)épül, a közösség is (sz)épül”: 

virágosítás lakókörnyezetünkben
helyszín: részletek megbeszélése az április 2-i előadáson

április 16. (szerda) 18:00   Húsvéti tojásfestés- és díszítés Guba Erzsébettel és 
Sima Gáborné Margit nénivel
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba

április 24. (csütörtök) 18:00   A tavaszi kerékpár 
generálszervíz alapfogásai, saját kerékpárunk 
karbantartása Megyeri Péterrel
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. előtt

április 30. (szerda) 17:00   Filmklub: “Rio 2” 
családi mozidélután 3D-ben
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
+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)




