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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Kedves Lakótársak!

Az új esztendőben mindannyian reményekkel 
indulunk útnak. Tesszük ezt feltöltődve, mert 
Karácsony idején megélt pillanatok még aktívan 
élnek bennünk, s figyelmünket talán még nem 
kötik le őrült erővel a rohanó világ feladatai. Az 
ünnep során több idő jutott a körülöttünk élőkre, 
és áttekintve a magunk mögött hagyott esztendő 
legfőbb pillanatait, rendezni tudtuk gondolatainkat. 

Meg tudtuk magunkban erősíteni földi létünk valódi értelmét, azokat a sarokpontokat, 
melyek köré az új, azaz a 2015. esztendőt építeni szeretnénk.

Egyesületünk 2014. évi eseményeire visszatekintve úgy érezzük, eredményes 
évet zártunk: a több mint 100 rendezvény, a 200 órát meghaladó lakossági 
tanácsadás, a Szentháromság Kertbe elhelyezett eszközök beruházása mind-
mind önmagukért beszélnek. A teljesség igénye nélkül örömmel emlékezhetünk 
vissza klubfoglalkozásainkra, karácsonyi összejöveteleinkre, bográcsozásainkra, a 
teaházra, vagy akár az ugyancsak közösségi élményt nyújtó borkóstolóra, tésztaüzem-
látogatásra, vagy a Seuso-kincsek közös megtekintésére is. Hagyományteremtő 
programokat indítottunk el, melyek során mindig egy cél lebegett szemünk előtt: 
az összetartást és egymás iránti figyelmességet erősítve folyamatos megújulással 
szolgálni lakóközösségünket, lakótársainkat.

2015-ben is folytatni szeretnénk munkánkat: továbbra is becsülettel és alázattal tenni 
szűkebb környezetünkért, közösségünkért. Ennek szellemében hívjuk Önöket januári 
rendezvényeinkre, s kívánunk minden kedves lakótársunknak:

Egészségben és Sikerekben Gazdag Békés, Boldog Új Esztendőt!
üdvözlettel: Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András

Kedves Lányok és Asszonyok, Műkedvelő Férfiak! :)  
Osszuk meg 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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JANUÁRI PROGRAMOK

január 2. (péntek) 20:15   Filmklub: “A hetedik 
fiú” című angol-amerikai film 3D-ben
főszereplők: Julianne Moore és Jeff Bridges
helyszín: Városi Mozi

január 8. (csütörtök) 18:00   “A görög nemzet 
történelmi sorsa és mai helyzete” című előadás
előadó: Dr. Sztavridisz Diagórasz, orvos
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

január 15. (csütörtök) 16:30   A katolikus egyház 
lehetőségei a lakóközösség fejlesztésében
előadó: Hugyecz János, gödöllői katolikus plébános
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

január 16. (péntek) 18:15   Filmklub: “Dumapárbaj” című magyar filmvígjáték
főszereplők: Hadházi László és Kiss Ádám
helyszín: Városi Mozi

január 23. (péntek) 17:00   “Dezső a panelben”: disznótoros a lakótelepen
hagyományos közösségi összejövetel
helyszín: Erzsébet k. krt. 4. előtt

január 24. (szombat) 9:00–13:00   Egészségnap különböző szűrővizsgálatokkal
helyszín: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

január 29. (csütörtök) 17:00   Ismeretterjesztő 
előadás a biztonságos síelésről
előadó: a Kossuth L. utcai Megyeri Kerékpár és 
Sí Szaküzlet munkatársa
helyszín: Erzsébet k. krt. 1. Klubszoba

január vége   Kulturális est, gálavacsorával, 
meglepetés vendéglelőadóval
helyszín: Szt. Imre Katolikus Ált. Iskola ebédlője
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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)




