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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Megható és emlékezetes ünnepségen vehettek
részt mindazok, akik kilátogattak június 15-én a
Szentháromság kert átadójára. A szentmiséről,
valamint lakókörnyezetünkből érkező emberek
tanúi lehettek annak, miként telik meg egy
közösségi tér élettel, derűs tekintetekkel,
mosolygós arcokkal. A terület jól szimbolizálja
a városunkban, valamint a lakótelepünkre is
jellemző alapvető értéket, az összetartozást, hogy összefogással mi mindent meg
lehet valósítani. Már maga a korábban beépítetlen tér megújulása kapcsán is
ennek lehettünk tanúi: egyházi és önkormányzati forrásból épült meg a templom
és a közösségi ház, a Szentháromság kert létrejöttéhez pedig pályázatunkkal is
hozzá tudtunk járulni. Az összetartozást érezhettük az átadón is: korra, nemre,
világnézetre, felekezetre tekintet nélkül vettük birtokba a területet: a közösség
építése céljából.
Az összetartás és az együttműködés érték! Olyan érték, melyet megőrizve
könnyebbé, boldogabbá tehetjük egymás életét, mindennapjait. Ne azt vegyük
észre, ami elválaszt minket, hanem ami összeköt. Az egymásra figyelés, a
közösség iránti tenni akarás kell, hogy motiválja cselekedeteinket! Pályázatunkkal,
programjainkkal is ezt a célt kívánjuk szolgálni. Az eddigi rendezvényeinkhez
hasonlóan a jövőben is azon leszünk, hogy valódi értéket nyújtó, a közösséget
erősítő programokat szervezzünk. Erre hívjuk és várjuk Önöket július hónapban is!

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András
Pályázatunk
megvalósításának
félidejéhez
érve fontosnak tartjuk, hogy a személyes
beszélgetéseken, konzultációkon túl szélesebb
körben is kérjük az Önök véleményét, javaslatait
programjainkkal kapcsolatosan. Kérjük, hogy
a mellékelt lapon lévő kérdőív kitöltésével és
LISZI Irodában, vagy rendezvényeinken történő
átadásával segítsék munkánkat, hogy jövőbeni
terveinket, rendezvényeinket az Önöktől érkező
visszajelzések alapján tudjuk összeállítani!
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JÚLIUSI PROGRAMOK
július 3. (csütörtök) 18:00 Nyár esti közösségépítő
szabadtéri bográcsozás
helyszín: Ambrus köz belső közösségi tere
július 5. (szombat) 18:00
Negyeddöntő világbajnoki
futballmérkőzés
közös
meccsnézés, közben játékos vetélkedő,
ismeretterjesztés az országokról
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
július 7. (hétfő) 18:00 Ismeretterjesztő előadás
Székelyföldről és a 2014-es csomlyói búcsúról
előadó: Pelyhe József és dr. Jeney László
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
július 15. (kedd) 16:00 Filmklub: “Így neveld a sárkányodat 2.” című film 3D-ben
helyszín: Városi Mozi
július 18. (péntek) 18:00 Nyár esti közösségépítő szabadtéri bográcsozás
helyszín: Erzsébet királyné krt. 4. előtt
július 19. (szombat) 18:00 Nyár esti közösségépítő szabadtéri sütögetés
helyszín: Dózsa Gy. út 48. mögötti közösségi tér
július 25. (péntek) Nagyrédei pincelátogatás - autóbuszos kirándulás előzetes
regisztrációval július 17-ig a LISZI számon
találkozó: Fűtőmű (Kossuth L. u.) 16:30-kor
július 29. (kedd) 18:00
Felelős állattartás a
társasházakban - praktikák bemutatóval
előadó: Halász Árpád
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
július 30. (szerda)
“Hit és erkölcs a XXI.
században” - beszélgetés Gyuri Atyával
helyszín: Erzsébet királyné 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
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)

