TÁMOP 5.5.4-13/1-2013-0002
Lakóközösségi programok megvalósítása
a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesülettel

Tájékoztató
kiadvány
Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI)
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LAKÓTELEPI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
Kedves Lakótársak!
Mint a magunk mögött hagyott több mint fél év eredményei is bizonyítják, Gödöllő
városa ismételten egyike azon településeknek, ahol sikeres Európai Uniós
pályázat valósulhat meg. A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület a
TÁMOP 5.5.4-13/1 kiíráson támogatást
nyert el lakótelepi közösségépítés
céljából. A pályázatnak köszönhetően
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy
sikerüljön még inkább megerősíteni,
összekovácsolni, közösséggé formálni
a többlakásos társasházi övezetet, az
itt élő embereket. Ennek érdekében
információs irodát működtetünk a
Városi Piac Irodaházában, hiánypótló, a
lakóközösség számára fontos, életvitelt
és aktív szabadidő eltöltést elősegítő
programokat
és
szolgáltatásokat
szervezünk aktív állampolgárságra,
társadalmi cselekvésre és közösségi
tevékenységre nevelő ismeretterjesztő
előadásokkal együttesen. Továbbra
is hisszük, hogy – sokak véleményétől eltérően – igenis megteremthető a valódi
közösségi élet a lakótelepi övezetben, melynek garanciáját jelen esetben az
itt élő emberek pozitív hozzáállása, részvétele, önzetlen segítsége jelentheti.
A sikeres pályázatunknak köszönhetően ennek a folyamatnak kívánunk
mozgatója, katalizátora lenni értékes programsorozattal, érdekes előadásokkal,
klubfoglalkozásokkal, ingyenes moziműsorral, kulturális, sport- és szabadidős
programokkal, rendezvényekkel, ingyenes jogi és közös képviselői tanácsadással.
Programjainkról, amelyekre sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket, a jövőben
is rendszeresen tájékoztatni fogjuk a Gödöllői Szolgálat hasábjain, a társasházi
hirdetőtáblákon, valamint a postaládákban elhelyezett meghívókon keresztül!

Üdvözlettel:
Dr. Jeney László, Pelyhe József,
Tóth Tibor, Varga András

A címlapon szereplő légifotó Tardy Tamás felvétele
forrás: Felhőút Sportrepülő Egyesület honlapja - http://www.felhout.hu/
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RÓLUNK
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület
Pályázatunk megvalósítása során folyamatosan arra törekszünk, hogy értéket
hordozó, érdekes programokat kínáljunk a lakók számára, mindezt a lehető
legnagyobb hatékonysággal. Feladatainkat csapatban végezzük. Bár a lakók
közül sokukkal ismerjük már egymást, engedjék meg, hogy segítőinkkel együtt
bemutatkozzunk:
Pelyhe József
A LISZI “karmestere”: mindenkivel figyelmes, összefogja a kis
csapatot. A kezdetektől vállán hordja a pályázat terheit, kapcsolattartásért, kommunikációért felel. A Belváros képviselője.
dr. Jeney László
A LISZI “mindenese”: a programok megtervezésétől, a
kiadványok szerkesztésén át előadások tartásával járul hozzá a
LISZI családhoz. A Kossuth L. utcai lakótelep képviselőjelöltje.

Tóth-Lénárd Noémi
A LISZI “háziasszonya”: fontos szerepet játszik a “Nagy Ötletek
Asztalánál”. A női szempontok érvényesítésével értékesen
segíti a rendezvények előkészítését, a többit már a fiúk intézik.
Tóth Tibor
A LISZI “pártfogója”: Gödöllő Város alpolgármestere, a
kezdetektől fogva nagy érdeklődéssel követi és segíti a LISZI
tevékenységét. Egy másik lakótelep, a Palotakert képviselője.
Herceg Tünde Palóma
A LISZI “titkárnője”: az adminisztrációban kulcsszerepet tölt be.
A LISZI Iroda hűséges őrzője. A rendezvények előtt szorgosan
gyűjtögeti a jelenléti ívekre a résztvevők az aláírásait.
Varga András
A LISZI “lelkiismerete”: a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
közösségeket felkaroló igazgatója, programjaink hátterét
örömmel biztosítja. A Kossuth L. utcai lakótelep képviselője.
Gazdag Balázs
A LISZI “gourmand-ja”: a jó ízek felelőse a beszerzésektől
a főzésig, az ételeket hangjával és humorával is fűszerezi.
Elévülhetetlen érdemei vannak a pályázat sikeres elindításában.
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A LISZI IRODA
Városi Piac Üzletház, 242. Irodahelyiség
A Városi Piac Irodaházában működő Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Irodánk
(LISZI) Gödöllővel és településföldrajzzal kapcsolatos mini könyvtárával, ingyenes jogi,
valamint ingyenes közös képviselői tanácsadással, továbbá egyéb szolgáltatásokkal
családias hangulatban várja nyitvatartási időben a lakótelepen élőket.
Az Irodánk nyitvatartása:
• kedd és csütörtök: 8:00 - 12:00
• szerda és péntek: 14:00 - 19:00
• szombat:		
9:00 - 13:00
Elérhetőségeink:
• cím: Városi Piac Üzletház, 242. Irodahelyiség
• telefonszám: +36-70-773-0166
• e-mail: liszi.varoskozpont@gmail.com
• facebook: https://www.facebook.com/liszigodollo
• honlap: http://www.varoskozpontert.hu
Heti rendszerességgel szervezett programjaink:
• hétfőnként		
Dr. Györfi Beáta ingyenes jogi tanácsadása			
a Lakótelepen élők számára (LISZI Iroda, 16:30-18:30)
• szerdánként
Gecse József, közös képviselő tanácsadása			
a Lakótelepen élők számára (LISZI Iroda, 15:00-17:00)
• szerdánként
nordic walking - sportos gyaloglás Pálffy Tiborral		
(+36-30-295-3666), találkozó az Erzsébet Park HÉV megállóban 			
(kezdőknek 15:30, haladóknak 17:30)
• hétvégenként:
pingpong és konditerem használatának lehetősége		
a Lakótelepen élők számára előzetes jelentkezés alapján (erre a 			
+36/70-773-0166 telefonszámon nyílik lehetőség)
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LISZI KÁRTYA
Belépő a Közösségbe!
A Lakosság részéről tapasztalható
eddigi
érdeklődés,
s
a
kártyabirtokosok
nagy
száma
is
megerősített
bennünket,
hogy jó döntés volt a projekt
megvalósításának
időtartama
alatt a területén élők számára
LISZI
kártya
igénylésére
lehetőséget
biztosítani.
Örömmel számolhatunk be
arról, hogy 2014. szeptemberére
már több mint 250 lakótársunk vált
büszke LISZI kártya tulajdonossá.

l

A kártyák elkészítésével célunk az volt, hogy ezzel is erősítsük a lakókörnyezetünkhöz
való kötődést, összetartozást. A kártya létrehozásával hozzá kívántunk járulni
ahhoz, hogy minél többen lehessünk lakókörnyezetünk társadalmi életének aktív
szereplői, részesei. Mindezt a lakók közötti összetartás erősítésével, a bennünket
összekötő értékek hangsúlyozásával megvalósítva azért, hogy együtt munkálkodva
szebbé, otthonosabbá tehessük közvetlen környezetünket.
A kártya fenti nemes értékek
hordozása mellett praktikus
lehetőségeket
is
biztosít:
tulajdonosa
részt
vehet
programjainkon, a Városi
Moziban előre meghirdetett
filmklub rendezvényeinken,
továbbá részesülhet az
Iroda
szolgáltatásaiban
(jogi és közös képviselői
tanácsadás).
LISZI kártya igénylésére
a Városi Piac Irodaházában
található Lakóközösségi Információs és Szolgáltató
Irodában, valamint rendezvényeinken nyílik lehetőség!
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PROGRAMOK TEMATIKÁJA
Lakó-közösség-szolgálat
Gödöllő Város Önkormányzatával, a Gödöllői Római Katolikus Egyházközséggel,
közel 20 gödöllői civil szervezettel, valamint a társasházakkal együttműködve az
alábbi vezérelvek mentén valósítjuk meg programjainkat:
•
•
•
•
•
•
•

“Civilek a Téren”: aktív gödöllői civil szervezetek bemutatkozása
“Múlt, jelen, jövő”: ismeretterjesztés, hagyományőrzés, kultúra
“Civil értékek mozivásznon”: filmklub
“Hit és erkölcs a XXI. században”
“Ép testben hogyan éljek”: egészség, életmód, család
Közösségépítő szabadtéri összejövetelek
Környezettudatosság

A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése céljából
havonta legalább egy hiánypótló, a lakóközösség számára fontos közösségi,
kulturális, vagy szabadidős programot szervezünk. Ennek keretein belül került
sor többek között március 15. gödöllői vonatkozásai kapcsán kulturális előadás
megtartására, a hagyományos szabadtéri karácsonyi összejöveteleinkre, valamint
az első alkalommal megrendezett „Dezső a panelben” című disznótorosra.
Heti rendszerességgel tematikus klubot működtetünk elsődlegesen csütörtöki
napokon. A témák közül a legnagyobb érdeklődésre eddig a civil szervezetekkel
kapcsolatos, az ismeretterjesztő, valamint a hit és erkölcs témában megrendezett
klubok tartottak számot, de filmklubunkon is szép számmal vettek részt a
Lakótársak.
Az egyének és közösségek fejlesztését elősegítő csoportos tájékoztató fórumok
keretein belül ugyancsak értékes előadásokon vehettek részt az érdeklődők.
Programjainkra a jövőben is szeretettel várjuk Önöket! Engedjék meg, hogy
ezek közül néhányat az Önök figyelmébe ajánljunk: Energiahatékonysági
előadás; Teaház; Egészségnap - Ingyenes szűrővizsgálatokkal; közös bográcsozás;
kerékpártúra; és természetesen megismételjük a nagy sikerű szabadtéri karácsonyi
összejöveteleinket, valamint a disznótoros rendezvényünket is!
Ugyancsak a közösségi összetartozás erősítése céljából kiemelkedő jelentőségű
annak a felnőtt játszótérnek a kialakítása, amely a 2007-ben átadott és felszentelt
római katolikus Szentháromság templom előtti területen, a Szentháromságkertben valósult meg.
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A LISZI PROGRAM AKCIÓTERÜLETE
Gödöllő Városközponti Lakótelep
A LISZI program az alábbi utcák,
terek lakóközösségeit érinti:
• Ambrus Zoltán köz
• Erzsébet királyné krt.
• Kossuth Lajos u.
• Magyar Kázmér köz
• Mihály Dénes köz
• Nagy Sándor köz
• Remsey Jenő krt.
• Szabadság tér
• Szent Imre u.
• Szent István tér

Rendezvényeink helyszínei
(térképen azonos sorszámmal jelölve)
1. LISZI Iroda, Városi Piac Üzletház
2. Klubszoba, Erzsébet királyné krt. 1.
3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
4. Város Mozi
Szabadtéri helyszíneink:
5. Ambrus Zoltán köz
6. Erzsébet királyné krt.
7. Szent István tér
8. Szentháromság-kert

