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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne” – írja Tamási Áron, az erdélyi és a
magyar irodalom kimagasló alakja. Az író 1934-ben
megfogalmazott gondolata ma is aktuális. Napjaink
rohanó világa, túlfeszített tempója, öncélú, önző
életszemlélete veszélyes társadalmi folyamatokat
indított el. A családok egy részéből hiányzik a
belső béke, a valódi otthon légköre, egymástól
elmagányosodott, megfáradt emberek vesznek minket körül.
A probléma ugyanakkor nem megoldhatatlan, ráadásul a változás nem kis része
rajtunk, saját magunkon múlik! Családjainkban, lépcsőházban, városunkban, azaz
közösségeinkben velünk együtt élő emberre, emberekre történő odafigyelés, szeretet
és szolgálat lehetnek a kulcsszavak. Ezek az értékek teszik közösségeink életét
sokkal szebbé, gyümölcsözőbbé, így valódi otthont építhetünk egymásnak, s ezáltal
magunknak is.
Örömmel tapasztaljuk, hogy Erzsébet királyné körúti klubszobánk a LISZI tagok,
Lakótársaink figyelmes hozzáállásának köszönhetően valódi közösségi otthonná vált.
Szeretnénk ugyanakkor még családiasabbá tenni azáltal, hogy kiállítást rendezünk. A
szeptember végén megnyíló „tárlathoz” szeretettel várunk a Kedves Lakótársainktól
korabeli és jelenkori, városunkat, esetleg közvetlen lakókörnyezetünket ábrázoló
fényképeket, alkotásokat, melyek leadására a rendezvényeinken, valamint a LISZI
Irodában nyílik lehetőség. Továbbá figyelmükbe ajánljuk szeptemberi programjainkat
is, melyekre tisztelettel meghívjuk Önöket!

Üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András
Kedves Lányok és Asszonyok, Műkedvelő Férfiak! :)
Elindítunk egy levelező listát, ahol megoszthatjuk
egymással jól bevált, vagy újdonságként kipróbált
receptjeinket, vagy akár azt is, hogy honnan lehet
kecskesajtot, házi kolbászt beszerezni. Az összegyűlt
receptekből egy kiadványt is szeretnénk megjelentetni.
Aki szívesen bővítené e formában kis közösségünk
tudástárát írjon a varga.agi14@gmail.com címre.
Akinek nincs email címe, bármelyik rendezvényünkön
leadhatja névvel ellátott receptjeit a „LISZI-ládába”,
amelyet közzéteszünk a honlapunkon!
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SZEPTEMBERI PROGRAMOK
szeptember 4. (csütörtök) 18:00 Hit és erkölcs a
XXI. században: “Székelyföldi freskók 2.”
előadó: Kovács György, római katolikus káplán
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
szeptember 5. (péntek) Nagyrédei pincelátogatás
- autóbuszos kirándulás; előzetes regisztráció
szükséges a LISZI telefonszámán
találkozó: Fűtőmű (Kossuth L. u.) 16:00-kor
szeptember 11. (csütörtök) 18:00
Ismeretterjesztő előadás: “Az
Amerikai
Egyesült Államok változó világgazdasági és világpolitikai szerepe” címmel
előadó: dr. Jeney László, geográfus, egyetemi oktató
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
szeptember 12. (péntek) 17:00 Őszi közösségépítő összejövetel a Harasztban
helyszín: Haraszt köz (játszótér mellett)
szeptember 18. (csütörtök) 18:00 “Civilek a Téren”: a Gödöllői Sport Klub
bemutatkozása
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
szeptember 19. (péntek) 18:00 Nyugdíjas Est zenés előadókkal
helyszín: Szt. Imre Katolikus Ált. Iskola ebédlője
szeptember 20. (szombat) délelőtt Főzőverseny
helyszín: Városi Piac
szeptember 25. (csütörtök) 18:00 Városi Múzeum
előadása, kiállításmegnyitó
helyszín: Erzsébet királyné krt. 1. Klubszoba
szeptember 27. (szombat) 15:00 Klubfoglalkozás:
pingpong és konditerem használat
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)

