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Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Beszámoló a 2012. szeptember 01-én
megrendezett I. szövi-napról, amely az
Összefogás Lakásszövetkezet megalakulásának
40. éves évfordulója alkalmából került
megrendezésre.
Reggel hat órakor a sátrak állításával, a kirakodó árusok
portékáinak kipakolásával, régi építkezésekre utaló tablók
kihelyezésével, virsli főző üst beállításával, valamint
egyéb teendőkkel kezdődött a rendezvény előkészítése.
Folyamatosan az égre tekingettünk, hogy esik, vagy nem
esik. Időszakos szemerkélés zavarta az előkészítő
munkálatokat.
Délelőtt 09 órára valamennyi előkészítő munkával
végeztünk megnyílt a Lakásszövetkezet életében
először az I. szövi nap.

A meghirdetett program szerint 09.30 perckor Molnár
István ügyvezető igazgató hivatalosan is megnyitotta
az I. szövi- napot, valamint köszöntötte a megjelenteket,
majd azt követően átadta a szót Szabó József elnöknek,
aki jubileumi beszéddel emlékezett meg a
Lakásszövetkezet 40. éves évfordulójáról.

Molnár István

Szabó József

Rendezvényünket Kovács Péter a XVI. kerület
polgármestere Farkas Tamás a LOSZ elnöke is
megtisztelte jelenlétével.

A jubileumi beszéd után gyerekeknek matiné műsor volt
a nagy terem óriás kivetítőjén (Bogyó és Babóca I-II
rész) nagy sikerrel.

A délelőtt folyamán Bánfalvy Ákos festőművész a
szemünk láttára festett egy nagyon szép képet, amelyet
tombolán meg is lehetett nyerni.

Ezt követően Bata Renáta énekelt, majd a jelenlévők
örömére követően édesapja Bata Attila harmonikázott.
Nagy élvezettel hallgattuk kollégánk Kékesi Árpád ének
műsorát.

Napközben a rendezvény támogatóinak köszönhetően
virsli és üdítő volt a retró hangulat megidézése.

A rendezvény utáni napokban többen e-mail-t küldtek
lakótársaink titkárságunkra. Az alábbiakban ezekből
idézünk:
„Magam és ismerőseim nevében köszönöm minden
dolgozónak a mai napon megrendezett 40 éves
évfordulót, mi jól éreztük magunkat!”
„Szombaton, 09.01-én a szövetkezetnek a 40 éves
évfordulója alkalmából megtartott rendezvényen jól
éreztük magunkat a férjemmel. A kirakodó vásár is
színvonalas volt és igazán jól éreztük magunkat ezen a
napon. Jó lenne, ha ez évente megismétlődne!”
„Köszönöm a meghívást az ünneplésükre. Nagyon
kellemes és családias volt. Jó volt nézni, hogy találkoztak
a szomszédok és örültek egymásnak. E hangulatos
együttlét után én úgy gondolom, hogy meg kellene
ismételni továbbá minden évben pl. zárszámadás után,
egy majális keretében.”
További képek, kisfilmek megtekinthetők a
lakásszövetkezet honlapján.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2012. szeptember 11. kedd
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