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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kedves Lakótársak!

December elsején volt egy éve, hogy elkezdődött 
LISZI programunk a városközponti lakótelepen. 
Egy éve célul tűztük ki, hogy Egyesületünk által 
elnyert pályázattal hozzájáruljunk lakókörnyezetünk 
fejlődéséhez, nemcsak beruházásban és 
eszközökben, hanem – a kiírás céljaival 
összhangban – lelkiekben, szellemiségben is. Úgy 
érezzük, a mögöttünk hagyott esztendő munkája 

nem volt hiábavaló, elég csak a több mint száz rendezvényre, azok látogatottságára 
visszagondolni. Az első alkalmak iránti viszonylag alacsonyabb érdeklődés az idő 
előrehaladtával egyre nőtt, hétről hétre többen kapcsolódtak be a LISZI-be, és éltek 
a felkínált lehetőségekkel. December elseje ugyanakkor azt is jelenti, hogy immár 
csak két hónap maradt hátra a pályázati támogatásból, ezt követően „saját lábra” kell 
állnunk. Nagy kihívás ez számunkra, mert az elkezdett tevékenységünket a jövőben is 
folytatni kívánjuk!

Idén decemberben is értékes programokkal kívánjuk megszólítani Kedves 
Lakótársainkat. Célunk, hogy Jézus születésének ünnepéhez közeledve mi is 
hozzájárulhassunk a karácsonyra történő méltó ráhangolódáshoz, felkészüléshez, 
ezért szinte az összes rendezvényünk az ünnephez kapcsolódik. Tájékoztató 
előadásaink, valamint filmklubunk mellett idén is megszervezzük az elmúlt 
esztendőkben oly népszerű szabadtéri karácsonyi rendezvényeinket, melyre minden 
Kedves Lakótársunkat szeretettel hívjuk és várjuk!

Minden kedves Lakótársunknak áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánva, 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 vagy rendezvényeineken is leadhatja 
névvel ellátott receptjeit, amelyet közzéteszünk a 
honlapunkon!
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DECEMBERI PROGRAMOK

december 3. (szerda) 10:30   Mikulás Mozi
helyszín: Városi Mozi

december 3. (szerda) 18:00   Gazdálkodj okosan!
előadó: Máthé László, a Gödöllői Római 
Katolikus Plébániahivatal irodavezetője
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

december 7. (vasárnap) 16:00   Az új egyházi évben: 
“Jézus útján a feltámadásig, Jézus földjén a 
Szentföldön” című vetített képes előadás
előadó: Varga Gyula, zarándok, tanár
helyszín: Szentháromság Templom közösségi házának földszinti nagyterme

december 11. (csütörtök) 18:00   Hogy ne legyen a csillagszóróból tűzkakas!
előadó: Dolányi Péter és Kiss Gábor, gödöllői önkéntes tűzoltók
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

december 18. (csütörtök) 18:00   “Népünk karácsonyi hagyományai” című előadás
előadó: dr. Lábadi Károly, gödöllői néprajzkutató
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

december 19–23. 17:00   Lakótelepi karácsony szabadtéri karácsonyfa-állítással
•	 december 19. (péntek): Ambrus Z. köz
•	 december 20. (szombat): Szt. István tér
•	 december 21. (vasárnap): Haraszt köz
•	 december 22. (hétfő): Erzsébet k. krt.
•	 december 23. (kedd): Dózsa Gy. út

december 27. (szombat) 18:15   Filmklub: 
“Éjszaka a múzeumban: A fáraó titka” című 
szinkronizált  amerikai vígjáték
főszereplők: Robin Williams és Ben Stiller
helyszín: Városi Mozi
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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kedves Lakótársak!

December elsején volt egy éve, hogy elkezdődött 
LISZI programunk a városközponti lakótelepen. 
Egy éve célul tűztük ki, hogy Egyesületünk által 
elnyert pályázattal hozzájáruljunk lakókörnyezetünk 
fejlődéséhez, nemcsak beruházásban és 
eszközökben, hanem – a kiírás céljaival 
összhangban – lelkiekben, szellemiségben is. Úgy 
érezzük, a mögöttünk hagyott esztendő munkája 

nem volt hiábavaló, elég csak a több mint száz rendezvényre, azok látogatottságára 
visszagondolni. Az első alkalmak iránti viszonylag alacsonyabb érdeklődés az idő 
előrehaladtával egyre nőtt, hétről hétre többen kapcsolódtak be a LISZI-be, és éltek 
a felkínált lehetőségekkel. December elseje ugyanakkor azt is jelenti, hogy immár 
csak két hónap maradt hátra a pályázati támogatásból, ezt követően „saját lábra” kell 
állnunk. Nagy kihívás ez számunkra, mert az elkezdett tevékenységünket a jövőben is 
folytatni kívánjuk!

Idén decemberben is értékes programokkal kívánjuk megszólítani Kedves 
Lakótársainkat. Célunk, hogy Jézus születésének ünnepéhez közeledve mi is 
hozzájárulhassunk a karácsonyra történő méltó ráhangolódáshoz, felkészüléshez, 
ezért szinte az összes rendezvényünk az ünnephez kapcsolódik. Tájékoztató 
előadásaink, valamint filmklubunk mellett idén is megszervezzük az elmúlt 
esztendőkben oly népszerű szabadtéri karácsonyi rendezvényeinket, melyre minden 
Kedves Lakótársunkat szeretettel hívjuk és várjuk!

Minden kedves Lakótársunknak áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt 
kívánva, 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 vagy rendezvényeineken is leadhatja 
névvel ellátott receptjeit, amelyet közzéteszünk a 
honlapunkon!
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DECEMBERI PROGRAMOK

december 3. (szerda) 10:30   Mikulás Mozi
helyszín: Városi Mozi

december 3. (szerda) 18:00   Gazdálkodj okosan!
előadó: Máthé László, a Gödöllői Római 
Katolikus Plébániahivatal irodavezetője
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

december 7. (vasárnap) 16:00   Az új egyházi évben: 
“Jézus útján a feltámadásig, Jézus földjén a 
Szentföldön” című vetített képes előadás
előadó: Varga Gyula, zarándok, tanár
helyszín: Szentháromság Templom közösségi házának földszinti nagyterme

december 11. (csütörtök) 18:00   Hogy ne legyen a csillagszóróból tűzkakas!
előadó: Dolányi Péter és Kiss Gábor, gödöllői önkéntes tűzoltók
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

december 18. (csütörtök) 18:00   “Népünk karácsonyi hagyományai” című előadás
előadó: dr. Lábadi Károly, gödöllői néprajzkutató
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

december 19–23. 17:00   Lakótelepi karácsony szabadtéri karácsonyfa-állítással
•	 december 19. (péntek): Ambrus Z. köz
•	 december 20. (szombat): Szt. István tér
•	 december 21. (vasárnap): Haraszt köz
•	 december 22. (hétfő): Erzsébet k. krt.
•	 december 23. (kedd): Dózsa Gy. út

december 27. (szombat) 18:15   Filmklub: 
“Éjszaka a múzeumban: A fáraó titka” című 
szinkronizált  amerikai vígjáték
főszereplők: Robin Williams és Ben Stiller
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
www.varoskozpontert.hu, facebook.com/liszigodollo
Hétfő:      ingyenes jogi tanácsadás (16.30–18.30)
Szerda:   közös képviselői tanácsadás (15:00–17:00)
Hétvége: pingpong és konditerem használatának  
       lehetősége előzetes jelentkezés alapján
      (a +36-70-773-0166 telefonszámon)




