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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

Beszámoló a 2017. szeptember 02-án megrendezett  

II. szövi-napról, amely az Összefogás Lakásszövetkezet 

megalakulásának                                                                                

45. éves évfordulója alkalmából került megrendezésre. 
 

Az öt évvel ezelőtti tapasztalatokat felhasználva reggel 

hat órakor a sátrak állításával, a kirakodó árusok 

portékáinak kipakolásával, virsli főző üst beállításával, 

valamint egyéb teendőkkel kezdődött a rendezvény 

előkészítése. Délelőtt 09 órára valamennyi előkészítő 

munkával végeztünk a Lakásszövetkezet II. szövi 

napján. Hasonlóan az I. szövi naphoz folyamatosan az 

égre tekintgettünk, hogy a megnyitó kezdése előtt esik, 

vagy nem esik, de 9 óra 30 perckor a megnyitó 

megkezdésekor kisütött a nap . 
 

      
A meghirdetett program szerint 09.30 perckor Abonyi 

János elnök úr köszöntötte a megjelenteket, elmondta 

megnyitó beszédét, említést tett a lakásszövetkezet előtt 

álló feladatokról, majd ezt követően a lakásszövetkezet 

életében először az „összefogás lakásszövetkezetért” 

című elismeréseket adott át az Igazgatóság 44/2017 

számú határozata értelmében, Tóth Jánosné, Tölgyesi 

László, Molnár Mihály, valamint Nagy József részére.  
 

Az „összefogás lakásszövetkezetért” cím arany 

fokozatát Szabó József, ezüst fokozatát Fazekas 

Mihály vehette át. 

        
 

Rendezvényünket Kovács Péter úr a XVI. kerület 

polgármestere hozzászólásával, dr. Csomor Ervin 

alpolgármester, Ancsin László jegyző, dr. Környeiné 

Rátz Katalin képviselő asszony jelenlétükkel is 

megtisztelték. 

    
 

 

Ezt követően hivatalosan is megnyílt a II. szövi- nap. 
 

A hivatalos megnyitó után gyerekeknek matiné műsor 

volt a nagy terem óriás kivetítőjén (Micimackó) nagy 

sikerrel. 

             
A délelőtt folyamán a Mazzotti Fitness csoport, majd azt 

követően Baja András és Kaló Tímea előadása 

szórakoztatta a magjelenteket. Bánfalvy Ákos 

festőművész a szemünk láttára festett egy nagyon szép 

képet, amelyet tombolán meg is lehetett nyerni. 

   
 

Napközben a rendezvény támogatóinak köszönhetően 

a megjelenteket virsli és üdítő várta. 

 

 

      
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 45 éves 

évfordulót, mi jól éreztük magunkat!” 
 

„Szombaton, 09.02-án a szövetkezetnek a 45 éves  

évfordulója alkalmából megtartott rendezvényen jól 

éreztük magunkat, az unokáink jót játszottak az ugráló 

várban! köszi” 
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